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 احتياجات النباتالدرس األول:          المفهوم األول      
 يوجد النبات حولنا في كل مكان. -
 لىبات إبذرة والن؛ حتى ينمو، وتحتاج الوالهواءيحتاج جسم اإلنسان إلى الماء  -
 

 احتياجات النبات احتياجات البذرة
 الماء. -1
 الهواء. -2
 مساحة مناسبة كي تنمو. -3
 

 الماء. -1
 الهواء. -2
 مساحة مناسبة كي تنمو. -3
 ضو الشمس -4

 

ليست  )الطين أو الرمل(* بعض النباتات تنمو على سطح الماء، لذلك فـ التربة 
 من الحاجات األساسية لنمو النبات.

 الماء والهواء والضوء.   )تشابه(ن والنبات إلى يحتاج اإلنسا -
 يعتمد النبات على نفسه في الحصول على الغذاء. -
   يحصل اإلنسان على غذائه من النبات والحيوان. -
 

 يتركب النبات من:      تركيب النبات )أجزاء النبات(
 ( الساق 2( الجذر           )1) 
 والثمار )أحيانا( ( الزهور4( األوراق         )3) 
   
 البذرة في اإلنبات يظهر الجذر أوال ثم الساق. تبدأعندما  -
 يتغذى النبات من الطعام الموجود داخل البذرة أثناء عملية اإلنبات. -
 تظهر األوراق ويدخل النبات في مرحلة جديدة ُتسمى مرحلة )الشتلة(. -
 .لبذرة.( ال تنبت ا.الهواء –عندما تكون الظروف غير مناسبة من حيث )الماء  -

 

 )اختالف(
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 )مراحل إنبات البذرة(                                            
 
 

 أواًل  لجذراظهور                                           :مصطلحات مهمة
                                    هي نبات صغير جدا. الشتلة: -
 ها البذور في النمو لتصبح نباتًا.عملية تبدأ ب اإلنبات: -
 باتات تستطيع النمو في الظروف الصعبة مثل:بعض الن -

 ؛نبات الصبار الذي ينمو في الصحراء حيث المياه القليلة
 لوجود جذور طويلة له تساعده على الحصول على الماء،  

 كما تغطيه طبقة شمعية تمنع فقدان الماء وتحافظ عليه. 
  غذاء:النبات وال 
 يحصل النبات على الغذاء عن طريق الجذر والساق واألوراق.  

 الجذورأوال: 
 تتشابه النباتات في وجود جذور، ولكنها تختلف في أشكالها.    

 أهمية الجذور للنبات:
 في التربة.  تثبت النبات( 1) 
   .من التربة ( امتصاص الماء واألمالح المعدنية2) 

 ثانيا: الساق
 ء واألمالح المعدنية من الجذر إلى ينقل الما     

 بقية أجزاء النبات. 
 ثالثًا: األوراق

 .امتصاص الضوء وثاني أكسيد الكربون   

 

 

 الشتلة      
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)         ضوء الشمس من االحتياجات األساسية للنبات.   (1)
 (........................)          تمتص الجذور الماء واألمالح من التربة.        (2)
 (.......................)        في عملية اإلنبات يظهر الساق أواًل.               (3)
  (.......................)     تمتص األوراق ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون.   (4)
 (.......................)جذر هو الجزء الموجود فوق سطح األرض من النبات. ال  (5)
  (.......................)     ال تحتاج إلى تربة وتنمو أعلى الماء. بعض النباتات  (6)
 (.......................)             ( الماء ليس من االحتياجات األساسية للنبات. 7)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   بامتصاص الماء واألمالح من التربة. .................................................... يقوم ( 1)

 األوراق  –                    الساق  -            
 األزهار  –                      الجذر -            

 .امتصاص الضوء وثاني أكسيد الكربون ...................................................تقوم(  2)
 األوراق  –الساق                      -            
 األزهار  –الجذر                       -            

 .بنقل الماء واألمالح من الجذر إلى أجزاء النبات ...............................يقوم( 3) 
 األوراق  –الساق                      -            
 األزهار  –الجذر                       -            

                          .         ......................................................................... من االحتياجات األساسية للنبات ( 4)
 ضوء الشمس  –                      الماء -            
 جميع ما سبق  –                     الهواء -            

 أواًل. .....................................................................(  في عملية إنبات البذرة يظهر 5)
 األوراق  –الساق                      -            
 األزهار  –الجذر                       -            

 السؤال الثالث: صوب ما تحته خط
 (.........................................بامتصاص الماء واألمالح من التربة.   ) األوراق(   تقوم 1)
 (..........................................أواًل.                  ) الساقلية اإلنبات يظهر (  في عم2)
 (..........................................الماء واألمالح من التربة إلى النبات.    ) األوراق(  تنقل 3)
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 : صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(الرابعالسؤال 
 )ب( )أ(

       الجذور   (1)
 الساق  (2)
 األوراق (3)

     .امتصاص الضوء وثاني أكسيد الكربون -  (   ) 
       .امتصاص الماء واألمالح من التربة - (   ) 
 نقل الماء واألمالح من الجذر إلى األوراق.  - (   ) 

 : اكتب المصطلح العلمي المناسبالخامسالسؤال 
 (.......................................................)   ا البذور في النمو لتصبح نباتًا.عملية تبدأ به  (1)
 (.......................................................)  جزء في النبات يقوم بامتصاص الماء واألمالح.  (2)
 (.......................................................)   .يظهر بعد عملية اإلنبات هي نبات صغير جدا  (3)

 : أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبةالسادسالسؤال 
 ................................................................ يحتاج النبات لينمو إلى الماء و (1)
 . ............................................................................. من أجزاء النبات الجذر و (2)
 بنقل الماء من الجذر إلى األوراق. ............................................... يقوم (3)
 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسابعالسؤال  
 ( ذورالج -األوراق )   الضوء للنبات.   ..................................................................تمتص   (1)
 ( لساقا  - الجذر )أواًل. ..........................................................عند عملية اإلنبات يظهر   (2)
 ( الساق  - ) الجذر................................الجزء الموجود تحت األرض من النبات هو( 3)
 سؤال الثامن: بم تفسرال
 لجذور النباتات أهمية كبيرة. (1)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
 اق النباتات أهمية كبيرة.ألور ( 2)
- .............................................................................................................................................................................................. . 



 7      أ. سمير الغريب   2023/  2022الفصل الدراسي األول   –الصف الخامس  –علوم  
 

       أ. سمير الغريب   2023/  2022الفصل الدراسي األول   –الصف الخامس  –علوم 

 لبناء الضوئيعملية ا:  الثانيالدرس               
أهمية التربة للنبات نقوم بوضع عدة بذورة في التربة، ووضع بعض  لمعرفة -

البذور األخرى في مناشف ورقية مبللة )منديل ورق(، ونقوم بوضع الماء على 
  البذور عند الحاجة.

 نالحظ أن:
 المنشفة الورقية. أسرع من تنمو البذور في التربة -
 مل البد من وجود تربة.لكي ينمو النبات بشكل كا -
 تمد التربة النبات بالعناصر الغذائية التي يحتاجها. -
   ينمو الجذر بشكل أفضل في التربة. -

 عملية البناء الضوئي                
 يصنع النبات غذاءه بنفسه في عملية )البناء الضوئي(. -
 .من الهواءتمتص األوراق الخضراء أشعة الشمس وغاز ثاني أكسيد الكربون  -
نتج السكر، وتتم يتحد ثاني أكسيد الكربون مع الماء الذي تمتصه الجذور؛ ليُ  -

 هذه العملية بمساعدة ضوء الشمس.
 السكر النبات بالطاقة الالزمة للنمو. )ُيعطي(َيُمد  -
 الذي )ُيخرج( النبات غاز األكسجين ُينتج -
 يتنفسه اإلنسان.   

 مكان به ضوء ن مظلم     فيافي مك                                                                
 الحظ أن:

  ؛ ألن في وجود ضوء الشمس ينمو النبات بشكل طبيعي، ويكون لونه أخضر   -
 .النبات قام بعملية البناء الضوئي والحصول على الطاقة  
 صفر.مع غياب ضوء الشمس ينمو النبات بمعدل بطئ، ويكون لونه أ  -
؛ االتحاد مع الماء علىثاني أكسيد الكربون )يساعد( ضوء الشمس ُيمكن   -

 لتكوين السكر واألكسجين.
 ن(.لكربوااالحتياجات األساسية للنبات هي: الماء والضوء والهواء )ثاني أكسيد  -
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)          الضوئي ُينتج النبات غاز األكسجين.  في عملية البناء (1)
 (........................)            ضوء الشمس من االحتياجات األساسية لنمو النبات. (2)
 (.......................)      غاز األكسجين ضروري لقيام النبات بعملية البناء الضوئي. (3)
  (.......................)  اعد ضوء الشمس على اتحاد ثاني أكسيد الكربون مع الماء.ُيس (4)
 (.......................) في عملية البناء الضوئي ُينتج النبات غاز ثاني أكسيد الكربون. (5)
     (.......................)       يمكن أن ينمو النبات بدون وجود تربة.                  (  6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   .يفي عملية البناء الضوئ  ........................................................  ُينتج النبات غاز(  1)

  ثاني أكسيد الكربون.  –              النيتروجين.  -             
  أول أكسيد الكربون.  –               األكسجين.  -             

                                   .  .........................................  النبات الذي ينمو في ضوء الشمس يكون لونه(  2)
  أحمر.   –                      ُبني.  -            
 أخضر.    –                    أزرق.  -            

                                   ........................ماعداكل ما يلي من األشياء التي يحتاجها النبات في عملية البناء الضوئي ( 3)
  ثاني أكسيد الكربون.  –                األكسجين.  -            
   الماء.  –            .ضوء الشمس  -            

                                   . ...................................ينمو بمعدل الشمسالنبات الذي ينمو بعيًدا عن ضوء ( 4)
  أقوى.  –                   أسرع.   -            
  أجمل.  –        أبطأ.               -            

                                   .  .................................................... في عملية البناء الضوئي يمتص النبات غاز( 5)
 ثاني أكسيد الكربون.   –النيتروجين.                -            
 أول أكسيد الكربون.   –األكسجين.                 -            

 السؤال الثالث: صوب ما تحته خط
 (......................................).غاز ثاني أكسيد الكربونفي عملية البناء الضوئي ُينتج النبات ( 1)
 (.......................................)من التربة للقيام بعملية البناء الضوئي. السكريمتص النبات ( 2)
 (.......................................).      أخضرالنبات الذي ينمو بعيًدا عن الضوء يكون لونه ( 3)
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 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(
 )ب( )أ(

          األكسجينغاز  (1)
   ثاني أكسيد الكربون (2)
  األوراق الخضراء (3)

    الشمس في عملية البناء الضوئي.تمتص أشعة  -(   )
        ُينتجه النبات في عملية البناء الضوئي. -(   )
   غاز يمتصه النبات في عملية البناء الضوئي. -(   )

 ( الماء -األكسجين -ثاني أكسيد الكربون)      كملأالسؤال الخامس:
        لضوئي.من التربة للقيام بعملية البناء ا ...........................................يمتص النبات  (1)
        .الضوئي قيام بعملية البناءلل ...............................................يحتاج النبات إلى غاز  (2) 
       لضوئي.البناء ا في عملية ..................................................................ُينتج النبات غاز  (3) 

 السؤال السادس: أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبة
 الضوئي. في عملية البناء .........................................................................  ُينتج النبات غاز  (1)
 الضوئي. للقيام بعملية البناء ....................................................  غاز يحتاج النبات إلى  (2)
 .  ......................................... النبات الذي ينمو بعيًدا عن ضوء الشمس ينمو بمعدل  (3)
 السؤال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 (كربونثاني أكسيد ال –األكسجين )واء.من اله....................................يمتص النبات غاز (1)
 ( لورقيةاالمنشفة    –  التربة  ) .......................................................تنمو البذور أسرع في (2)
 لكربون(اثاني أكسيد  –)األكسجين .في البناء الضوئي ...................ُينتج النبات غاز( 3)

 فسرالسؤال الثامن: بم ت
 .ضوء الشمس له أهمية كبيرة في عملية البناء الضوئي (1)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
 عملية البناء الضوئي مهمة لإلنسان.( 2)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
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 تركيب النبات:  ثالثالالدرس                
 )تشابه(الماء والهواء والضوء. يحتاج اإلنسان والنبات إلى  -
 يعتمد النبات على نفسه في الحصول على الغذاء. -
 يحصل اإلنسان على غذائه من النبات والحيوان. -

ل مجموعة أجزاء تساعده على البقاء وصنع غذائه، وتعم* يحتوي النبات على 
 ت.نظام واحد لتوصيل الماء والغذاء إلى أجزاء النباهذه األجزاء مًعا في 

 أواًل: الجذر
 وينقلها إلى النبات.، من التربة يمتص الماء والمعادن -
 تتشابه النباتات في وجود جذور، ولكنها تختلف في أشكالها.    

 أهمية الجذور للنبات:
 في التربة.  تثبت النبات( 1) 
   .لتربةمن ا والمعادنالماء  ( امتصاص2) 

 الشعيرات الجذرية:
من كمية الماء  ؛ حتى ُتزيدعلى جذور النباتتوجد  شعرزوائد تشبه الهي  -

  التي يمتصها النبات. والمعادن
 ثانًيا: الساق

 عيةأو  اللباقي أجزاء النبات من خ من الجذر إلى ائيةر الغذنقل الماء والعناصي -
وصول الغذاء  تساعد علىساق باألوراق ال)تصل( تربط  أنابيب األوعية الخشبية: -

 والماء إلى كل أجزاء النبات.
 للنبات: الساقأهمية 

 من الجذر إلى باقي أجزاء النبات. والمعادننقل الماء ( 1)
 لكل النباتات.)القوي المساند( م الساق هو الجزء الداع (2)

 أشكال الساق:
  في األزهار. ةرأسية مستقيم( ساق 2في األشجار.   ) خشبية( ساق 1) 
 البطاطس.وتكون تحت األرض مثل  درنات( 4مثل العنب.    ) متسلقة ( ساق3) 
 األرض. علىمدادة التي التي تمتد ( سيقان 5) 

 .جذر، أما البطاطا فهي ساقالبطاطس * 

 )اختالف(
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 ثالثًا: األوراق
 تمتص أشعة الشمس وغاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء. -

 لنبات.يمر منها الهواء الذي يحتاجه ا النبات وراقأفتحات صغيرة على  الثغور:
 للنبات: األوراقأهمية 

( تقوم األوراق بتكوين الغذاء للنبات في عملية البناء الضوئي؛ للحصول على 1)
 ثاني أكسيد الكربون(. –الضوء  –الطاقة من أجل النمو في وجود )الماء 

 ويوجد نوعان من األوراق.. 
 إلبرة مثل أوراق شجرة الصنوبر.ه انوع صغير يشب -1
 .الموزونوع مسطح وعريض، مثل ورق نبات  -2
تحتوي كل أوراق النباتات على أنابيب ُتسمى )األوعية الخشبية( تنقل الماء من  -

 الجذور إلى الساق إلى األوراق.
 البناء الضوئي: 

 حيث ؛داخل أوراق النبات تحدث عملية البناء الضوئي -
 .( التي تعطي النبات اللون األخضركلوروفيلال) توجد مادة 
الطاقة من أشعة الشمس في وجود الماء وثاني أكسيد  يمتص )الكلورفيل(  -

، ) النشويات، والدهون والبروتين ( الكربون إلنتاج السكريات والمواد الغذائية مثل:
 والتي يحتاجها النبات ليعيش.

 الحظ الفرق بين:
 نقل الماء منأنابيب ت أوعية الخشب: -

 الجذور إلى األوراق.                  
 من األوراق إلى أجزاء النبات. أنابيب تنقل الغذاء أوعية اللحاء: -

 

اجه في عملية البناء الضوئي يقوم النبات بإنتاج غاز األكسجين والذي يحت  
 في التنفس، وبدونه ال نستطيع الحياة على سطح األرض.والحيوان اإلنسان 

 
 
 نشويات..( –ضوء الشمس         غذاء النبات )سكر          ثاني أكسيد الكربون. 

 ضراء )الكلورفيل(          +  أكسجين          أوراق خ          الماء +      

 

 

 

 أوعية اللحاء                       أوعية الخشب  
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................) يمكن أن تتم عملية البناء الضوئي في غياب ضوء الشمس.  (1)
 (........................) يتشابه اإلنسان مع النبات في حاجتهما إلى الماء والهواء.   (2)
 (.......................)  ساق خشبية.                            ساق نبات العنب   (3)
  (.......................) أوعية اللحاء تنقل الماء من الجذر إلى األوراق.              (4)
 (.......................)  صغيرة.                        أوراق شجرة الصنوبر إبرية   (5)
     (.......................)  ة البناء الضوئي ُينتج النبات ثاني أكسيد الكربون.في عملي(  6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   .  ..............................................................  سيقان األزهار من نوع السيقان(  1)

 .الدرنات   –                    .الخشبية -            
 .مستقيمةال   –                   .المتسلقة -            

                                   .  ....................................................  ماعداكل ما يأتي من أجزاء النبات (  2)
   .ضوء الشمس –                       .الجذر -            
  .األوراق  –                      .الساق -            

                                   .  .................................................   ماعداكل ما يأتي من وظائف الجذر ( 3)
  امتصاص الماء.  –   تثبيت النبات.              -            

   .امتصاص ثاني أكسيد الكربون  – امتصاص العناصر الغذائية.  -            
                                   .  ................................................. ( الذي ُيعطي األوراق اللون األخضر هو4)

 الكلوروفيل.  –  األكسجين.                  -            
  أوعيىة اللحاء.  –          الثغور.             -            

                                   .  .............................................................................................   أوراق نبات الموز( 5)
  عريضة ومسطحة.  –                      صغيرة.  -            
 غير ذلك.   –                       إبرية.  -            

 السؤال الثالث: اكتب فائدة واحدة
     . ...............................................................................................................................................أوعية الخشب: (  1)
     . ...................................................................................................................................................... الكلوروفيل:(  2)
     . ................................................................................................................................................................ ثغور:ال ( 3)
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 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(
 )ب( )أ(

          الكلورفيل (1)
   الدرنات (2)
  أوعية الخشب (3)

      تتكون تحت األرض مثل البطاطس. -  (   ) 
       أنابيب تنقل الماء من الجذور إلى الساق.  - (   ) 
  يمتص أشعة الشمس للنبات.  - (   ) 

 السؤال الخامس: اكتب المصطلح العلمي المناسب
 (.............................................)              اق.أنابيب تنقل الماء من الجذور إلى األور  (1)
 (............................................)أنابيب تنقل المواد الغذائية من األوراق إلى أجزاء النبات. (2)
 (............................................) عملية يقوم بها النبات ليصنع غذاءه بنفسه.            (3)
 (............................................)فتحات صغيرة على األوراق يمر منها الهواء.            ( 4)

 السؤال السادس: أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبة
 . ............................................و ......................................  يحتاج اإلنسان والنبات إلى  (1)
 .من الهواء ليصنع غذاءه  ...........................................................  يمتص النبات (2)
 السؤال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 ( الجذور -السيقان ) .    .................................................  الدرنات نوع من أنواع (1)
 ( مسطحة  - إبرية )  . .......................................................... أوراق شجر الصنوبر (2)
 العنب ( -) البطاطس . .......................................تحت األرض ( نبات يكون ساقه3)

 ؟السؤال الثامن: بم تفسر
 .ة البناء الضوئي مهمة لإلنسانعملي (1)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
 .اتمية الشعيرات الجذرية للنبأه( 2)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
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 اإلنسان والنبات:  الرابعالدرس                   
 النمو.بقاء و اإلنسان والنبات إلى الطاقة من الغذاء والغازات من الهواء لليحتاج  -
 في جسم اإلنسان الجهاز الهضمي هو المسئول عن هضم الغذاء. -
 في جسم اإلنسان تقوم الرئتان بامتصاص األكسجين ونقله إلى الدم.  -
 

 اإلنسان النبات المقارنة
 من الطعام والجهاز الهضمي عملية البناء الضوئي الحصول على الطاقة
 من الفم واألنف والرئتين من الثغور في األوراق الحصول على الغازات

 

 الجهاز الدوري في اإلنسان                        
 ات.الغاز و جهاز يتكون من القلب واألوعية الدموية، لنقل الغذاء  الجهاز الدوري:

 من:لإلنسان يتكون الجهاز الدوري  -
 ووظيفته دفع الدم في الجسم. قلب:ال( 1)
 وهي: أنابيب ينتقل فيها الدم والغذاء واألكسجين األوعية الدموية:( 2)

 القلبمن  )السكر(تنقل الدم واألكسجين والجلوكوز  :الشرايين -                  
 إلى أعضاء الجسم.                              

 األكسجين ن الدم وثاني أكسيد الكربون وقليل م ُتعيد: األوردة -                 
 القلب والرئتين.  والغذاء إلى                            

 
 في اتجاه واحد. ةيسير الدم في الشرايين واألورد -
 يساعد الدم الجسم على النمو والشفاء. -
 يمكن رؤية الشرايين واألوردة تحت الجلد. -

 في النبات: 
 ت أيًضا إلى الطاقة والغازات للنمو والبقاء.يحتاج النبا -
 لنقلظام اينتقل الغذاء في النباتات عبر نظام يتكون من أنابيب وأوعية ُيسمى ن -
 في أوعية نقل النباتات ينتقل الغذاء في إتجاه واحد. -
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 نظام النقل في النبات                          
 من خالل أوعية هي: جلوكوزلاسكر الماء والعناصر الغذائية و ينتقل  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 .وراقتنقل الماء والعناصر الغذائية من الجذر عبر الساق إلى األ  أوعية الخشب:( 1)
  لنبات.اتنقل الجلوكوز من األوراق إلى األجزاء السفلية من  أوعية اللحاء:( 2)

 عملية البناء الضوئي                     
 ضوئي:خطوات عملية البناء ال

 نبات.ال عن طريق الجذر ونقلها إلى من التربة م امتصاص الماء والمعادنيت( 1)
 وثاني أكسيد ( تقوم األجزاء الخضراء )األوراق( بامتصاص أشعة الشمس،2)

 ن من الهواء.الكربو
وجود  يتحد )يتفاعل( الماء مع ثاني أكسيد الكربون لصنع سكر الجلوكوز في (3)

 ضوء الشمس.
 .لسكر(ل الطاقة الضوئية إلى طاقة كميائية توجد في مادة الجلوكوز )ا( تتحو4)
 ى.من األوراق إلى أجزاء النبات األخر  (الجلوكوز)تنقل أوعية اللحاء ( 5)
 
 بخار الماء( –من نواتج عملية البناء الضوئي للنبات )األكسجين  -
 تتنفس الكائنات الحية األكسجين الذي ينتجه النبات. -
 

 

 الخشبأوعية  أوعية اللحاء

الجلوكوز تنقل 
من األوراق إلى 
 أجزاء النبات.

 

تنقل الماء والعناصر 
ذائية من الجذر الغ

 إلى الساق واألوراق.
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   األول:السؤال 
 (........................)              يسير الدم في الشرايين واألوردة في اتجاه واحد.  (1)
 (........................)          ثاني أكسيد الكربون من نواتج عملية البناء الضوئي. (2)
 (.......................)   نباتات ينتقل الغذاء في إتجاه واحد.         في أوعية نقل ال (3)
  (.......................)           تتنفس الكائنات الحية األكسجين الذي ينتجه النبات. (4)
 (.......................)         األوردة تنقل الدم من جميع أجزاء الجسم إلى القلب.   (5)
     (.......................)                       يساعد الدم الجسم على النمو والشفاء.(  6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   . .................................... ( الجهاز الذي يقوم بنقل الغذاء واألكسجين في اإلنسان هو1)

  الجهاز الدوري.  –      الجهاز العصبي.       -            
  الجهاز العضلي.  –  الجهاز الهضمي.          -            

                                   .  ...................................................................................   تدخل الغازات إلى النبات عن طريق( 2)
  أوعية الخشب.  –   الجذور.                    -            
 الثغور.   –                       الساق. -            

                                   .  ...............................................   أوعية تنقل الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم( 3)
  الشرايين.  –                        .اللحاء -            
 األوردة.   –     الخشب.                  -            

                          .         .........................................................................( من االحتياجات األساسية للنبات  4)
 ضوء الشمس  –الماء                       -            
 جميع ما سبق  –الهواء                      -            

                                   .  ....................................................( في عملية البناء الضوئي يمتص النبات غاز 5) 
 ثاني أكسيد الكربون.   –النيتروجين.                -            
 أول أكسيد الكربون.   –األكسجين.                 -            

 السؤال الثالث: صوب ما تحته خط
 (.........................................)   .اتجاهينيسير الدم في الشرايين واألوردة في ( 1)
 (..........................................)    .أعلىينتقل الجلوكوز في أوعية اللحاء إلى ( 2)
 (..........................................)         .ثاني أكسيد الكربونينتج النبات غاز  (3)
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 من العمود )ب( السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه
 )ب( )أ(

          الشرايين  (1)
 األوردة (2)
  نظام النقل (3)

      تنقل الدم من جميع أجزاء الجسم إلى القلب.  -  (   ) 
  نظام يتكون من أنابيب وأوعية داخل النبات. – (   ) 
       تنقل الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم.    - (   ) 
 : اكتب المصطلح العلمي المناسبالسؤال الخامس

 (.............................................)              أنابيب تنقل الماء من الجذور إلى األوراق. (1)
 (............................................)أنابيب تنقل المواد الغذائية من األوراق إلى أجزاء النبات. (2)
 (............................................)م بها النبات ليصنع غذاءه بنفسه.            عملية يقو  (3)

 السؤال السادس: أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبة
 ي.اء الضوئأثناء عملية البن ..................................................................... تُنتج النباتات غاز  (1)
 .النبات إلى باقي أجزاء ................................................. تنقل أوعية اللحاء الجلوكوز من (2)
 ..............................................في عملية البناء الضوئي تنتقل الطاقة الضوئية إلى طاقة (3)
 ن القوسينالسؤال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بي 
 ( قاألورا -الجذور  )  ..............................  يتم تصنيع الجلوكوز في النبات في  (1)
 (ء اللحا  - الخشب)  .الجلوكوز في النبات .........................................تنقل أوعية   (2)
 ( األوردة - الشرايين)  ...............من خالل ينتقل األكسجين في جسم اإلنسان( 3)
 أسفل  (  -)  أعلى   .............................. ( ينتقل الجلوكوز في أوعية اللحاء إلى4)

 السؤال الثامن: بم تفسر
 عملية البناء الضوئي لها أهمية كبيرة للكائنات الحية. (1)
- ...................................................................................................................................... . 
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  األزهار في النباتات : الخامسالدرس              
 يختلف شكل األزهار من نبات آلخر:

 كبيرة ملونة مثل أزهار الحدائق. (1)
 صغيرة جدا مثل أزهار األعشاب. (2)

 أهمية أزهار للنبات:
 زهار وظيفة أساسية للنبات وهي: مساعدة النبات على التكاثر.تؤدي األ  -

 عملية إنتاج نباتات جديدة. التكاثر:
 تحتوي زهرة عباد الشمس على أجزاء صغيرة -
 داكنة اللون ُتسمى البذور.  
  تنمو الزهور وتكون الثمار وبداخلها البذور. -

 عوامل إنبات البذور: 
 ( الهواء.2)     ( الماء.1)
 ( درجة الحرارة المناسبة.3)

 انتشار البذور                            
 البذور من مكان آلخر. انتقالهي عملية  -

 طرق انتشار البذور:
تطفو مجوفة من الداخل بعض البذور تنتقل عن طريق الماء؛ ألنها   الماء: (1)

 .مثل: بذور جوز الهندسهل نقلها، على الماء وي
 تقل البذور خفيفة الوزن عن طريق الهواء تن الهواء:( 2)

 .)لها تراكيب تشبه األجنحة(القيقب و  الهندباء مثل:وحركة الرياح، 
 :واإلنسان حركة الحيوانات( 3)
 تلتصق بعض البذور في أرجل الحيوانات وتنتقل من -
 .التفاحواألرقطيون و  الطماطم مثل: بذرة ،مكان آلخر 
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 تياجات الشجرةاح                         
 تحتاج الشجرة؛ لتنمو إلى بعض االحتياجات األساسية وهي: -

 احتياجات الشجرة                           
 
 
 ناسبة.( المساحة الم4( ضوء الشمس.  )3)    ( الهواء.    2( الماء.      )1)
 

 تحتاج زراعة األشجار إلى عدة عوامل:
 ائية.تربة غنية بالعناصر الغذ( 1)
 درجة حرارة مناسبة لنوع الشجرة. (2)
 توافر الضوء الكافي. (3)
 توافي المياه الكافية. (4)
 توافر الهواء. (5)
 

 ي.إذا توافر الماء والهواء والضوء للنبات فإن النبات ينمو بمعدل طبيع -
ه تي تمدمكن النبات من القيام بعملية البناء الضوئي التُ  توافر هذه العوامل -
 طاقة فتعمل على نموه وبقائه.بال
 

توافر هذه العوامل تمكن النبات من القيام بعملية البناء الضوئي عن طريق  -
اتحاد الماء مع ثاني أكسيد الكربون في وجود ضوء الشمس لتكوين الجلوكوز 

 واألكسجين.
 ظهرت أنظمة )طرق( حديثة أوتوماتيكية  -

 ة)ذاتية العمل( لري )سقي( النبات حسب حاج
 والتنقيط. النبات للماء، مثل: نظام الري بالرش 
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................) عملية البناء الضوئي تمد النبات بالطاقة لينمو.   (1)
 (........................)  األعشاب الصغيرة لها زهور كبيرة وجميلة الشكل. (2)
 (.......................)   تؤدي األزهار وظيفة التكاثر في النباتات.        (3)
  (.......................)        ال يحتاج النبات لغاز ثاني أكسيد الكربون.  (4)
 (.......................)    تتشابه جميع أزهار النبات في الشكل والحجم. ( 5)
     (.......................)  ج الشجرة إلى الماء والهواء والضوء لتنمو.تحتا(  6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   .  ....................................................  ماعداتحتاج الشجرة إلى كل ما يأتي لتنمو (  1)

  ضوء الشمس.  –  الماء.                   -             
  ضوء القمر.  –                  الهواء.  -             

                                   .  .................................................................  تنتقل بذرة نبات جوز الهند عن طريق(  2)
  الرياح.  –    الماء.                  -            
  الحيوانات.  – الهواء.                    -            

                                   .  ............................................. العملية التي يحصل بها النبات على الطاقة هي(  3)
   التكاثر. –   اإلنبات.                 -            
    النتح –           البناء الضوئي.  -            

                          .         .....................................................................................( من االحتياجات األساسية للنبات  4)
 ضوء الشمس  –الماء                       -            
 جميع ما سبق  –الهواء                      -            

                                   .  .......................................................... ( األجزاء الذي يتم فيه عملية البناء الضوئي5)
  األجزاء الخضراء.  –    الجذور.                -           

   األزهار. –      السيقان.             -           
 السؤال الثالث: صوب ما تحته خط

 (.........................................)   .   الهواءتنتقل بذرة نبات جوز الهند عن طريق (  1)
 (..........................................)  اللون.           بيضاءباد الشمس بذور نبات ع(  2)
 (..........................................)  .          الحركةفي النبات وظيفة  األزهارتؤدي  ( 3)
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 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(
 )ب( )أ(

          األزهار (1)
   الماء (2)
  التكاثر (3)

      عملية إنتاج نباتات جديدة.هو  -  (   ) 
      ول عن التكاثر في النبات.هي الجزء المسئ   - (   ) 
  من عوامل إنبات البذور.  - (   ) 

 السؤال الخامس: اكتب المصطلح العلمي المناسب
 (.....................................................)                       عملية إنتاج نباتات جديدة.  (1)
 (.....................................................)          هي عملية نقل البذور من مكان آلخر.  (2)
 (.....................................................) ول عن عملية التكاثر في النبات.هو الجزء المسئ  (3)

 السؤال السادس: أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبة
 .....................................................................................................  الوظيفة األساسية للبذور هي  (1)
 .لضوئيأثناء عملية البناء ا ........................................................................ يتم إنتاج سكر  (2)
 .........................................و ....................................تنتشر البذور من مكان آلخر عن طريق (3)
 السؤال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 (لضوئياالبناء  –التكاثر ). .................................................... سي فيلها دور أسا األزهار (1)
 (واء  اله    -الماء   )  . ........................................تنتقل بذرة جوز الهند عن طريق  (2)
 (تكاثر  ال  -الحركة     ) ....................................................................  تؤدي األزهار وظيفة (3)
 لسؤال الثامن: اكتب وظيفة واحدةا
 .........................................................................................................................................................................: األزهار (1)
 ......................................................................................................................................................( أوعية الخشب: 2)
 .................................................................................................................................................................الشرايين:   (3)
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  النظام البيئيالدرس األول:  المفهوم الثاني                 
(، لنباتنظام يتكون من كائنات حية مثل: )اإلنسان والحيوان وا النظام البيئي:

 .والتربة( ءواء والماوعناصر غير حية مثل: )اله
 نظام بيئي مستقر لتكوين؛ حيةمع العناصر غير ال الحيةتتفاعل الكائنات  -

 ومتوازن.
 بعضها على اآلخر.يتغذى تنتقل الطاقة بين الكائنات الحية وبعضها؛ حيث  -
 عندما تموت الكائنات الحية تنتقل طاقتها إلى التربة. -
لى الطاقة ولكل حيوان أنواع معينة من يبحث كل كائن عن الغذاء؛ للحصول ع -

 الكائنات التي يتغذى عليها.
 الصقور ال تأكل النباتات ولكنها تتغذى  -

 على الحيوانات التي تأكل النباتات مثل: 
 الطيور واألسماك والثعابين واألرانب.

 الغذاء كمصدر للطاقة: 
 قيد الحياة. جميع الكائنات الحية تحتاج إلى الغذاء للنمو والبقاء على -
 اتاتتتغذى بعض الكائنات على النبات فقط أو على الحيوانات فقط أو على النب -

 والحيوانات مًعا.
 ُتعد الشمس المصدر الرئيس للطاقة على سطح األرض لكل الكائنات. -
 .يصنع النبات غذاءه بنفسه في عملية البناء الضوئي -
 ساسية على سطح األرض.عملية البناء الضوئي من مقومات الحياة األ -
تتنوع النظم البيئية وتختلف من حيث البيئة والكائنات التي تعيش فيها مثل:  -

 .المطيرة الغاباتالتندرا و البحار والمحيطات والصحراء و 
 يحتاج اإلنسان إلى الطاقة:

  .للبقاء والنمو  -1
 .باألنشطة اليوميةالقيام  -2
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 .الذي يتناوله، واألكسجين الذي يتنفسهيستمد اإلنسان الطاقة من الغذاء  -
ئها تصنع بعض الكائنات الحية غذاءها بنفسها مثل: النبات، أو تعتمد في غذا -

 على كائنات أخرى مثل: اإلنسان والحيوان.
 الشمس هي المصدر الرئيس للطاقة على سطح األرض. -
 .وئيبناء الضيحتاج النبات إلى أشعة الشمس؛ إلنتاج الغذاء من خالل عملية ال -
 يتغذى اإلنسان وبعض الحيوانات على النباتات؛ للحصول على الطاقة. -
يتغذى اإلنسان وبعض الحيوانات على النباتات والحيوانات التي تتغذى على  -

 النباتات؛ للحصول على الطاقة.
 
 المصدر الرئيس للطاقة في كل النظم البيئية هو -
 طاقة  وئية إلىالشمس؛ حيث يتم تحويل الطاقة الض 

 ر.ن آخكميائية )الغذاء( عن طريق النبات، ثم تنتقل هذه الطاقة من كائن إلى كائ
ل تحص تتغذى الحيوانات من أجل البقاء؛ حيث تحتاج الحيوانات إلى الطاقة التي -

 .عليها من النباتات، أو من الحيوانات ألنها ال تستطيع صنع غذائها بنفسها
  

واد ل المها كائنات ُتسمى الكائنات المتحللة، وتقوم بتحويعملية تقوم بالتحلل: 
 ى مماالعضوية للكائنات الميتة إلى عناصر بسيطة وتعيدها إلى التربة مرة أخر 

 يزيد من خصوبة التربة.
جدا(  صغيرةالكائنات المحللة نراها مثل: ديدان األرض والذباب، وكائنات دقيقة ) -

 فطريات.ال نراها مثل: البكتريا وبعض ال
 اة.د الحيتحتاج الكائنات الحية إلى الغذاء للحصول على الطاقة للبقاء على قي - 

 ش.الحشائ األرنب                         يتغذى    على  -         
 بعض الطيور                  تتغذى    على  الديدان. -         
         على   الفأر.         الوشق المصري )القط البري(  يتغذى   -         
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)                          تصنع النباتات غذاءها بنفسها.  (1)
 (........................) يتكون النظام البيئي من كائنات حية وعناصر غير حية.  (2)
 (.......................)      الهواء هو مصدر الطاقة الرئيس على سطح األرض. (3)
  (.......................)   يتغذى الصقر على الفئران حيث أنه كائن منتج للغذاء.  (4)
 (.......................)                الغذاء من الحاجات األساسية للكائنات الحية. (5)
     (.......................)           ( يتكون النظام البيئي من مكونات غير حية فقط.6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   .......................................  مصدر الطاقة على سطح األرض لجميع الكائنات الحية(  1)

 الشمس.    –  الهواء.                  -            
  .النجوم   –                  الماء.   -            

                                   .  ....................................................  تتغذى األرانب على (  2)
 الثعابين.   –     الحشائش.             -            

 الفئران.   –   النسور.                 -            
                                   .  ........................................... الكائنات  الكائنات التي تساعد على خصوبة التربة هي ( 3)

 المنتجة.   –      حوم.      آكالت الل  -            
 .ذاتية التغذية   –   .               المحللة  -            

(4    )....................................................  .                                   
 النسور.   –  الفطريات.                 -            

 ديدان األرض.   –    بكتريا.               ال  -            
                          .         .....................................................................................( من االحتياجات األساسية للنبات  5)

 ضوء الشمس  –الماء                       -            
 جميع ما سبق  –الهواء                      -            

 السؤال الثالث: صوب ما تحته خط
 (.........................................)   هي مصدر الطاقة الرئيس على سطح األرض. النجوم(  1)
 (..........................................) غذاءه بنفسه في عملية البناء الضوئي. الحيوانيصنع (  2)
 (..........................................)الكائنات الحية تحتاج إلى الغذاء.                 بعض(  3)
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 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(
 )ب( )أ(

          الشمس (1)
   التحلل (2)
  النظام البيئي (3)

      .لةقوم بها كائنات ُتسمى الكائنات المتحلعملية ت -  (   )
         . نظام يتكون من كائنات حية، وعناصر غير حية - (   )
      المصدر الرئيس للطاقة في كل النظم البيئية.  - (   )

 السؤال الخامس: اكتب المصطلح العلمي المناسب
 (.......................................................)     المصدر الرئيس للطاقة في كل النظم البيئية. (1)
 (.......................................................) .نظام يتكون من كائنات حية، وعناصر غير حية (2)
 (.......................................................) عملية تقوم بها كائنات ُتسمى الكائنات المتحللة. (3)

 السؤال السادس: أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبة
 .................................................  الكائنات التي ُتزيد من خضوبة التربة هل الكائنات  (1)
 ............................................................ المصدر الرئيس للطاقة على سطح األرض هي  (2)
 .من كائنات حية وعناصر غير حية ...........................................................................يتكون  (3)
 السؤال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 (الشمس  -جوم الن) ............................. المصدر الرئيس للطاقة على سطح األرض  (1)
 ( األسد - الفطريات)  ...........................................................................  من الكائنات المحللة  (2)
 ( لنسورا  - األرنب)  .تتغذى على النباتات مباشرة ............................................................. (3)

 ل الثامن: بم تفسرالسؤا
 .يحتاج النبات إلى أشعة الشمس  (1)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
 .ج الكائنات الحية إلى الغذاءتحتا ( 2)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
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 سالسل الغذائيةالالدرس الثاني:                 
 الطاقة هي أساس بقاء الكائنات الحية. -
 تبدأ كل سلسلة غذائية بمصدر للطاقة وهو الشمس. -
ته تنتقل الطاقة من كائن حي إلى كائن حي آخر عند حصوله على غذائه في بيئ -

 عبر سالسل ُتسمى السالسل الغذائية.
 السلسلة الغذائية:

 كائن حي إلى كائن حي آخر.هي تتبع عملية انتقال الطاقة من  -
 
 
 

 هي الكائنات التي تُنتج غذاءها بنفسها. :( كائنات منتجة1) 
 هي أول مستوى في أي سلسلة غذائية. - 
ذاءه ؛ حيث تنتج النبات غالرئيسة على األرض الكائنات المنتجة ات هيالنبات - 

 .)سكر جلوكوز( في عملية البناء الضوئي
 هي الكائنات التي ال تستطيع صنع غذائها بنفسها. :كة( كائنات مستهل2)
 كائنات مستهلكة أولية: )أ(  
 .هي ثاني مستوى في أي سلسلة غذائية - 
 .واألرانبهي الحيوانات التي تتغذى على النبات مثل: مثل الحشرات  - 
 كائنات مستهلكة ثانوية:)ب(   
ي  ت الت، أو الكائنالكة األوليةتتغذى على الكائنات المسته هي الحيوانات التي - 

 .والضفادع مثل: الطيور الحشرات والكائنات التي تتغذي على النباتتتغذى على 
 كائنات مستهلكة من الدرجة الثالثة:)ج(   
 هي ثالث مستوى في أي سلسلة غذائية. - 
 :لوم مثوُتسمى آكالت اللححيوانات تتغذى على الكائنات المستهلكة الثانوية هي  - 

 .)األسد والنمر واألفعي(

 الغذائية من تتكون السلسلة                             
 
 ( الكائنات الُمحلِلة3( الكائنات الُمستهلِكة          )2( الكائنات الُمنتِجة     )1) 
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 ( كائنات محللة: 3)
 في أي سلسلة غذائية.األخير مستوى هي  -
 دودة األرض(. –البكتريا  -من أمثلة الكائنات المحللة: )الفطريات  -
 قايابتتغذى الكائنات المحللة مثل: ديدان األرض والديدان ألفية األرجل على  -

 الميتة.النباتات 
 ناصرلة لها دور كبير في النظام البيئي حيث تقوم بتدوير العالكائنات المحل -

 تة.الغذائية إلى النظام البيئي مرة أخرى من خالل عملية تحلل الكائنات المي
 .لنباتالفضالت التي ُتخرجها الكائنات الحية تجعل التربة خصبة وتساعد على نمو ا -
 نات الميتة.إذا اختفت الكائنات المحللة تتراكم )تتجمع( الكائ -

عملية إعادة تدوير تحدث في الطبيعة؛ لتعيد العناصر الغذائية مرة أخرى  التحلل:
 إلى البيئة عندما تموت الكائنات الحية.

 
 

 السلسلة الغذائية:
 هي تتبع عملية انتقال الطاقة من كائن حي إلى كائن حي آخر. -

 صقر( – أفعى – أرنب –التالية )ُعشب تتبع السلسلة الغذائية 
 الصقر        األفعى         األرنبالعشب               
ل تنتق تنتقل الطاقة من الشمس إلى العشب، ثم تنتقل من العشب إلى الفأر، ثم -

 إلى األفعى، ثم تنتقل إلى الصقر.
 ينتقل الغذاء والطاقة من الفريسة إلى الحيوان المفترس. -

 ى حيوان آخر للحصول على الطاقة.هو الحيوان الذي يتغذى عل: المفترس
 الثعبان( –الثعلب  –الصقر  –النمر  –مثل: ) األسد              

 .: الحيوان الذي يتغذى عليه حيوان آخر مفترس للحصول على الطاقةالفريسة
 (الفأر –األرنب  –الماعز  –الحمار الوحشي  –مثل: )الغزالة             
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (.......................)  الكائنات المنتجة تعتمد على غيرها في الحصول على غذائها.  (1)
 (........................)            تخلصنا الكائنات المحللة من بقايا الكائنات الميتة.  (2)
 (.......................)            سلسلة غذائية.انتقال الطاقة من كائن آلخر ُيسمى   (3)
  (.......................)                             .تبدأ السلسلة الغذائية بكائن منتج  (4)
 (.......................)       الحيوان الذي يتغذى على النبات ُيسمى مستهلك ثانوي.  (5)
 (........................)      ا بنفسها.                         تصنع النباتات غذاءه(  6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   . ...........................................................  الحيوان الذي يتغذى على حيوان آخر ُيسمى (  1)

  المنتج.  –                     الفريسة.  -            
  المحلل.  –                     المفترس. -            

                                   .كائًنا منتًجا للغذاء   ....................................................  يعتبر(  2)
  العشب.  –                      اإلنسان. -            

  األسماك.  –                         الفأر. -            
                                   .  ...................................(  الكائنات التي تساعد على خصوبة التربة هي  الكائنات 3)

 المنتجة.   –الت اللحوم.                آك  -            
 ذاتية التغذية    –المحللة                        -            

    .  ......................................ح أي مما يلي يمثل سلسلة غذائية بشكل صحي( 4) 
 عشب         ثعبان          أرنب         نسر   -أ          
 أرنب          ثعبان         نسر         عشب -ب          
 عشب          ثعبان         نسر        أرنب   -ج          
 نسر          أرنب          ثعبان         عشب  -د          

 المستهلك األولى ( في الصورة: –حدد )الكائن المنتج السؤال الثالث: 
 
 

  (...................................  لمستهلك األولي:ا   ............................................. ن النتج:) الكائ
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 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(
 )ب( )أ(

          الكائنات المنتجة (1)
   الكائنات المستهلكة (2)
   الكائنات المحللة (3)

      في أي سلسلة غذائية.األخير مستوى هي  - (   )
      كائنات ُتنتج غذاءها بنفسها.  - (   )
   كائنات ال تستطيع صنع غذائها بنفسها - (   )

 السؤال الخامس: اكتب المصطلح العلمي المناسب
 (.......................................................)                     كائنات تُنتج غذاءها بنفسها.  (1)
 (.......................................................)          .كائنات ال تستطيع صنع غذائها بنفسها  (2)
 (......................................)تتبع عملية انتقال الطاقة من كائن حي إلى كائن حي آخر. (3)

 كمل الجملة التالية بكلمة مناسبةالسؤال السادس: أ
 ................................................................  عندما يأكل األسد الغزالة، ُنسمى األسد  (1)
 . .................................................................... تبدأ السالسل الغذائية دائًما بكائنات   (2)
 .  .............................................................................  الطيور واألسماك من الكائنات   (3)
 السؤال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 ( مستهلك -منتج ) . ......................................... كائن يصنع غذاءه بنفسه فهو كائن  (1)
 ( ريسةف - مفترس)  . ................................................  أكل األسد غزالة، ُتسمى الغزالة  (2)
 (لمنتجة ا - المحللة) .............................................................................. الفطريات من الكائنات( 3)

 من الصور سلسلة غذائية باألرقام ونكالسؤال الثامن: 
 
 
 

       (.............................................         ...............  ......................        ..........................................    ) 
 



 30      أ. سمير الغريب   2023/  2022الفصل الدراسي األول   –الصف الخامس  –علوم  
 

       أ. سمير الغريب   2023/  2022الفصل الدراسي األول   –الصف الخامس  –علوم 

 الشبكات الغذائية :  الثالثالدرس                
 ائية بين الكائنات الحية:العالقات الغذ

سل الغذائية في النظام البيئي من خالل السال تنتقل الطاقة بين الكائنات الحية - 
 .قات الغذائية بين الكائنات الحيةالتي توضح العال

 سل الغذائية المتداخلة:السال
 تبدأ جميع السالسل الغذائية بمصدر طاقة كالشمس. -
 لغذائية كالتالي: وتنتقل الطاقة عبر السالسل ا -
 الشمس )مصدر طاقة(        الكائنات المنتجة           الكائنات المستهلكة   
طاقة توفر الشمس الطاقة للكائنات المنتجة )النباتات(، وتوفر النباتات ال -

 للكائنات المستهلكة.
 .معظم الكائنات الحية جزء من العديد من السالسل الغذائية -
 ائية.سل الغذائية مع بعضها البعض في شبكة ُتسمى الشبكة الغذتتداخل السال -

 الشبكة الغذائية: 
 ين.تداخل مجموعة من السالسل الغذائية المختلفة بعضها مع بعض في نظام بيئي مع -

 )شبكة غذائية(مثال لـ                            
 الكائنات المنتجة:

 العشب –القمح  –الشجرة 
 لى: )فرائس(األو المستهلك 

 الفأر   –الغزال    
 السنجاب –الجراد  

 المستهلك الثانوي )مفترس(
 النسر -الثعبان  –النمر 
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 ة الشبكات الغذائية في البيئة المحيط:  الرابعالدرس          
 من الكائنات التي يمكن رؤيتها حولنا: 

 سه.: يقوم بعملية البناء الضوئي ليصنع غذاءه بنفالعشب األخضر -
 : يتغذى على العشب األخضر.الجراد -
 : يتغذى على الجراد.الضفدع -
 : يتغذى على الضفدع.الثعبان -
 : يتغذى على الثعبان.النسر -
 
 تحتاج جميع الكائنات الحية إلى الغذاء للحصول على الطاقة. -
نات الكائنات التي ال تستطيع الحصول على الطاقة من الشمس تتغذي على كائ -

 أخرى للحصول على الطاقة. حية
 ُتظهر سالسل الطاقة كيفية انتقال الطاقة من كائن إلى كائن آخر. -

 ) شبكة غذائية(                               
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)لسالسل الغذائية.تنتقل الطاقة بين الكائنات الحية من خالل ا  (1)
 (........................)             في الشبكة الغذائية يكون النسر مستهلك أولى.  (2)
 (.......................)                            العشب من الكائنات المستهلكة.   (3)
  (.......................)  من السالسل الغذائية. معظم الكائنات الحية جزء من العديد  (4)
 (.......................)             مجموعة السالسل الغذائية تكون شبكة غذائية.  (5)
     (.......................)           المستهلك األولى يكون من الحيوانات آكلة العشب.( 6)

                       حيحة مما يأتياختر اإلجابة الصالسؤال الثاني: 
                                   ............................................  نموذج يبين تداخل السالسل الغذائية في النظام البيئي(  1)

             البناء الضوئي.             –النظام البيئي.             -            
  الشمس.  – السبكة الغذائية.          -            
                                   . ...........................................................الحيوان الذي يتغذى على حيوان آخر ُيسمى    (  2)

 المنتج.   –الفريسة.                  -            
 المحلل.   –المفترس.                 -            

                                   .  ....................................................... تبدأ جميع سالسل الغذاء بمصدر للطاقة هي  ( 3)
 الشمس.   –   الهواء.                -            
 القمر.   –      األكسجين.         -            

                                   .  ..................................................................................................................  من الكائنات المحللة(  4)
   الفطريات.  – الفأر.                  -            
  الغزالة.  –     اأٍلسد.             -            

                                   كائًنا منتًجا للغذاء .  ....................................................يعتبر    ( 5)
 النبات.   –اإلنسان.                       -           
 األسماك.   –         الفأر.                 -           

 السؤال الثالث: صوب ما تحته خط
 (.........................................)                           . أوليالنسر كائن مستهلك  ( 1)
 (..........................................) .القمرتبدأ جميع السالسل الغذائية بمصدر طاقة مثل (  2)
 (..........................................).                       المستهلكةلعشب من الكائنات ا( 3)
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 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(
 )ب( )أ(

          شبكة غذائية (1)
   الشمس (2)
   كائنات منتجة (3)

                           كائنات ُتنتج غذاءها بنفسها. -  (   )
            .مجموعة من السالسل الغذائية المختلفة - (   )
    المصدر الرئيس للطاقة على سطح األرض.  - (   )

 السؤال الخامس: اكتب المصطلح العلمي المناسب
 (.......................................................)     .مجموعة من السالسل الغذائية المختلفة  (1)
 (.......................................................) المصدر الرئيس للطاقة على سطح األرض.    (2)
 (.......................................................)                كائنات تُنتج غذاءها بنفسها.   (3)

 لتالية بكلمة مناسبةالسؤال السادس: أكمل الجملة ا
 ..........................................................................  تعتبر الطيور واألسماك من الكائنات  (1)
 .من كائنات حية وعناصر غير حية .............................................................  يتكون (2)
 .  ........................................................................................  نات المنتجةمن أمثلة الكائ (3)
 السؤال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 القمر  (   -)  الشمس  ...........................المصدر الرئيس للطاقة على األرض   (1)
 ( هلكةالمست  - المنتجة ) .  ..........................................................  ن الكائناتالعشب م  (2)
 رس (المفت  -)  الفريسة     .  ..........................................المستهلك األولى ُيسمى (  3)

 السؤال الثامن: كون باألرقام من الصور سلسلة غذائية
 
 
 
  (     .............................................         ...............  ......................        ..........................................    ) 
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 العالقات الغذائية في الشبكات الغذائية:  الخامسالدرس         
 
 
 
 
 
 

ك في تشتر  )الكثير( من الكائنات الحية المختلفةتوضح الشبكات الغذائية أن العديد   
ات الكائن بين المواد الغذائية داخل النظم البيئية، كما ُتظهر كيفية ربط هذه التفاعالت

 الحية بعضها ببعض داخل البيئة.
 تبر الشبكة الغذائية نظاًما النتقال الطاقة؟عكيف تُ   
ات ، ثم تتغذى عليها الكائن( تحصل الكائنات المنتجة على الطاقة من الشمس1) 

 المستهلك، فتنتقل إليها الطاقة.
ألخرى، الكة ( ُتصبح بعد ذلك العديد من الكائنات المستهلكة طعاًما للكائنات المسته2)

 وبهذا تنتقل الطاقة من كائن ألخر.
ى ، علتوضح الشبكة الغذائية العديد من العالقات االغذائية في النظام البيئي  -

ئنات توضح العالقات الغذائية بين عدد قليل من الكاة الغذائية التي عكس السلسل
 ة(ذائيالحية في النظام البيئي. )تحتوى الشبكة الغذائية على عدد من السالسل الغ

 عبارة عن كائنات دقيقة )صغيرة جدا( تنمو  العفن:
 مكونة بقًعا خضراء أو رمادية أو مادة غبارية بيضاء.   

 ب الفطريات، وهي نوع من الكائنات يحدث التعفن بسب
 المحللة والتي قد تكون بسبب عدم التخزين الجيد.

 ينمو العفن على الطعام والنبات والورق والجدران. -

 

 



 35      أ. سمير الغريب   2023/  2022الفصل الدراسي األول   –الصف الخامس  –علوم  
 

       أ. سمير الغريب   2023/  2022الفصل الدراسي األول   –الصف الخامس  –علوم 

 أضرار الفطريات"
  تسبب عدوى الجهاز التنفسي، وحكة في العين، وتلف المحاصيل الزراعية. -

 فوائد الفطريات:
 زرقاء )الريكفورد(.ُتستخدم في صناعة الجبنة ال -
ادة )البنسلين(، وهو أول مضاد حيوي تم تصنيعه، الخبز مُيستخلص من عفن  -

 ويقاوم الكثير من العدوى.
 نوعين من الكائنات الحية: ىتعتمد عملية التحلل عل

 ( الكائنات الكانسة:1)
 كائنات حية تتغذى على الحيوانات والنباتات الميتة وتقطعها قطع أصغر  

 الصراصير -الذباب  –سرطان البحر  –الضباع  –مثل: النسور          
 ( الكائنات المحللة:2)
 ها.ة منكائنات حية صغيرة تحلل بقايا الكائنات الميتة، وتستهلك األجزاء المتبقي 

 البكتريا -الفطريات  –ديدان األرض  –الرخويات  –مثل: الحلزون         
 ن اإلنسان:الناتجة ع)المخلفات( النفايات 

 نفايات التي يتخلص منها اإلنسان.يتم إعاد تدوير ال
                  :البيئةالناتجة عن )المخلفات( النفايات 

ل لتحلابدون الكائنات المحللة ال يمكن التخلص من الكائنات الميتة، حيث يعتبر  -
جسم  في لعضوية، حيث تقوم الكائنات المحللة بتحويل المواد امصنًعا إلعادة التدوير

 بح الكائن الحي بعد موته إلى عناصر غذائية تستخدمها الكائنات الحية، كما تص
 هذه العناصر جزًءا من التربة وتزيد من خصوبتها.

اصر : عملية تحويل المواد العضوية في جسم الكائن الحي بعد موته إلى عنالتحلل
 بسيطة تزيد من خصوبة التربة.

 مرار دورة الشبكة الغذائية.لة على استتساعد الكائنات المحل -
ات، لفطريالكائنات المحللة تحلل البقايا العضوية في التربة عن طريق البكتريا وا -

سمى قة تُ وُتعيد العناصر الغذائية إلى التربة مثل )الكربون والنيتروجين( مكونة طب
 )الدُّبال( التي َتُمد النبات بما يحتاجه من غذاء.
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 انتقال الطاقة في النظام البيئي:  السادس الدرس         
 

 تعتبر النباتات هي الكائنات المنتجة الرئيسة في النظام البيئي.  -
 تنتقل الطاقة عبر األنظمة البيئية عن طريق الكائنات المستهلكة.  -
 الشبكات الغذائية من الشمس.و تبدأ جميع الطاقات في السالسل الغذائية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ات المنتجة تحصل على الطاقة من الشمس.الكائن -
 .الكائنات المستهلكة تحصل على الطاقة عندما تتغذى على الكائنات المنتجة -
 لة.لمحلعندما تموت الكائنات الحية فإنها تصبح الغذاء ومصدر الطاقة للكائنات ا -
 
 .خرىتستمر الطاقة في االنتقال، ألن جميع الحيوانات تتغذي على الحيوانات األ -
 ناصرعندما يموت الكائن الحي فإن الكائنات المحللة تتغذى عليه وتحوله إلى ع -

 غذائية.
 ى تستمر وال تنتهي.ة انتقال الطاقة في النظام البيئدور  -
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (......................)          .ذائيةتحتوى الشبكة الغذائية على عدد من السالسل الغ  (1)
 (......................)         يتغذى األرنب على العشب ولهذا يعتبر مستهلًكا ثانوًيا.    (2)
 (.....................)                    .دورة انتقال الطاقة في النظام البيئى ال تنتهي  (3)
  (......................) على الكائنات الميتة وتقطعها إلى أجزاء.تتغذى الكائنات الكانسة   (4)
 (......................)                 الكائنات المنتجة تحصل على الطاقة من الشمس. (5)
     (.....................)          .  الفريسةعندما يتغذى األسد على الغزالة، ُيسمى األسد ( 6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيلثاني: السؤال ا
                                   .  ......................................................(  المصدر الرئيس للطاقة على سطح األرض هو  1)

 .الهواء   –                    .النبات  -            
 .التربة   –                  .الشمس  -            

                                   .لتربةاعادة المواد العضوية إلى المسئولة عن إ هي ............................. الكائنات(  2) 
  المستهلكة.  –    الممفترسة.             -            
 آكلة اللحوم.   –            المحللة.        -            

                                   .  ..............................................................................................  الكائنات التي تسبب العفن هي(  3)
   آكالت اللحوم.  –   الفطريات.               -            

  الرخويات.  –   ديدان األرض.           -            
                                   .  ....................................................  تنتقل الطاقة عبر األنظمة البيئية عن طريق(  4)

   الكائنات المستهلكة.  –   الكائنات المنتجة.        -            
  عملية البناء الضوئي.  –    الكائنات المحللة.       -            
                                   .  ....................................................   نتخلص من الكائنات الميتة عن طريق ( 5)

   الكائنات المستهلكة.  –الكائنات المنتجة.           -            
 عملية البناء الضوئي.   –الكائنات المحللة.           -            

 السؤال الثالث: صوب ما تحته خط
 (.........................................)  بعملية التحلل. المنتجةتقوم الكائنات (  1)
 (..........................................)  .تنتهيدورة انتقال الطاقة في البيئة (  2)
 (..........................................) .     المنتجةالفطريات من الكائنات  ( 3)
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 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(
 )ب( )أ(

          الشبكة الغذائية (1)
  النظام البيئي (2)
  المفترس (3)

       لى كائن آخر ويأكله.الكائن الذي يهجم ع -  (   )
        تداخل مجموعة من السالسل الغذائية. – (   )
   هو عبارة عن كائنات حية وعناصر غير حية. – (   )

 السؤال الخامس: اكتب المصطلح العلمي المناسب
 (.............................................) عملية تحويل المواد العضوية في إلى عناصر بسيطة. (1)
 (..............................................)    ائنات دقيقة تنمو مكونة بقًعا خضراء أو رمادية. ك (2)

 السؤال السادس: أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبة
 ة.الغذائي .............................................تحتوي الشبكة الغذائية على مجموعة من  (1)
 . ........................................................... تحصل الكائنات المنتجة على الطاقة من   (2)
 .  ..................................................................................... تسبب الفطريات عدوى للجهاز  (3)
 الصحيحة مما بين القوسينالسؤال السابع: اختر اإلجابة  
 (لمحللة ا -المستهلكة )    .    ...................................................  البكتريا من الكائنات  (1)
 ( هلكةمست - منتجة )    ...........................................................  الصور التالية لكائنات  (2)
 
 

 ةكون سلسلتين غذائيتين من الكائنات الحية اآلتيالثامن: السؤال 

 غزالة أسد نسر ثعبان عشب فأر أرنب
 ( ............................       .......................  ...............       .....................................)  ( السلسلة األولى:1)
 ( ..........................       .........................  ...............       .....................................)  ( السلسلة الثانية:2) 
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 حماية األنظمة البيئيةالدرس األول:   المفهوم الثالث         
ي ئية فعندما يحدث تغير في البيئة فإن هذا التغير يؤثر على الشبكة الغذا     - 

ت ائناالنظام البيئي، مثال: عندما تختفي الكائنات المنتجة من بيئة ما، فإن الك
حث المستهلكة سوف تترك هذا المكان وتنتقل إلى بيئة أخرى )تهاجر( من أجل الب

 عن الغذاء.
 موارد ن المثال( فإ األرانبإذا زاد نوع واحد من الكائنات الحية أكثر من الالزم ) - 

 .)العشب( ا سوف تقل وتختفيالتي يتغذى عليه
 يطات.تؤثر أنشطة اإلنسان على البيئات البحرية من خالل الصيد الجائر وتلوث المح -
 
 
 
 
 
 
 

 جزيرة باالو
 ئتهافاظ على بيحتستخدم جزيرة باالو برنامج الحفاظ على البيئة المتنوعة؛ لل - 

 من اليابس يحيط بها الماء. البحرية، الجزيرة قطعة
 .ليابساتلوث في اليابس يؤثر على الحياة في الماء، وتلوث الماء يؤثر على  إذا حدث -
 ا.تحتاج جزيرة باالو إلى إنشاء محميات طبيعية جيدة التصميم لحماية مياهه -
 ة.يتم التأكيد على الصيادين بعدم الصيد الجائر في مناطق الشعاب المرجاني 
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 أمثلة لحدوث تغير في النظام البيئي:
يسبب ضرر في النظام البيئي  :ط أمطار غزيرة )كثيرة( في الصحراءسقو ( 1)

 الصحراوي؛ ألن المطر الكثير يسبب فيضانات ُتدمر النظام البيئي.
 أما األمطار الخفيفة فتحسن النظام البيئي؛ ألنها ستروي النباتات. -
ت تنهار الشبكة الغذائية، وتموت النباتا ،إذا حدث جفاف وماتت األعشاب( 2)

 والكائنات الحية التي تتغذى عليها.
ن أل يسبب ضرًرا، : وجود كثير من الحيوانات المفترسة في الشبكة الغذائية( 3)

 .الحيوانات المفترسة ستأكل كل الكائنات الحية الموجودة في النظام البيئي
 شبكة غذائية في المياه:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ي.ائية داخل النظام البيئيوجد العديد من السالسل الغذائية والشبكات الغذ  
 السابقة تجد:في النظام البيئي البحري 

 الطحالب(: ) النباتات و ائنات منتجةك( 1)
 : )أسماك(كائنات مستهلكة( 2)
 : )الفطريات والبكتريا(كائنات محللة( 3)
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 الشبكات الغذائيةانتقال الطاقة في الدرس الثاني:           
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ة من الصورة:ل غذائيسأمثل لـ سال
 غزال              نمر                شجرة:  السلسلة األولى  
 :  حبوب                فأر             ثعبانالسلسلة الثانية  
 

 : المفترس هو  ) النمر (، والفريسة هي )الغزالة(في السلسلة األولى -
 ريسة هو  )الفأر( : المفترس هو ) الثعبان(، والففي السلسلة الثانية -

 

 يئي.ظام بالشبكة الغذائية كيفية انتقال الطاقة بين الكائنات الحية في أي نتوضح  -
 .آخر ُينتج النبات الطاقة، ثم تنتقل الطاقة من كائن مستهلك إلى كائن مستهلك -
 لمحللة.ات ابعد موت الكائنات الحية تعود الطاقة إلى النظام البيئي من خالل الكائن -
 ة إلىالطاقة في النظام البيئي كما هي ولكن جزًءا منها ينتقل من الفريس تظل -

 المفترس.
 .اقة ينتقل إلى المفترسعندما يأكل حيوان حيواًنا آخر فإن جزًءا من الط -
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 سلسلة غذائية:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ذا اختفى العشب في النظام البيئي  -  .تموت األرانبوا 
ذا اختفى العشب يموت الثع -  بان والنسر بعد قترة.وا 
يه ل إليأكل األرنب العشب فتنتقل إليه الطاقة، ثم يأكل الثعبان األرنب فتنتق -

  الطاقة، ثم يأكل النسر األرنب فتنتقل إليه الطاقة. 
 

 انتقال الطاقة:
 الثعبان             النسر        األرنب             العشب              

 ت الحية على النبات بشكل مباشر أو غير مباشر.تعتمد كل الكائنا -
 
 إذا اختفت النباتات تتعرض آكالت العشب للموت مباشرة.   -
ت ى آكالإذا اختفت النباتات يقل طعام آكالت اللحوم، ألنها تعتمد في غذائها عل -

 العشب(، فتتعرض للموت أو تبحث عن مكان آخر.
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)أي تغير في البيئة يؤثر على الشبكات الغذائية في النظام البيئي.  (1)
 (........................)       سقوط أمطار خفيفة على الصحراء يضر بالنظام البيئي.    (2)
 (.......................)     المستهلكة. غياب الكائنات المنتجة يؤدي إلى موت الكائنات  (3)
  (.......................)                  إذا اختفت النباتات ينهار النظام البيئي بالكامل.  (4)
 (.......................)      ال يؤثر الجفاف على الشبكة الغذائية أو النظام البيئي.       (5)
     (.......................)                             ر النظام البيئي.ال يضر الصيد الجائ ( 6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   .  .......................................................  ماعداكل ما يأتي من الحيوانات المفترسة (  1)

  الزرافة.  –          األسد.                -             
  الثعبان.  –           النسر.               -             

ذا اختفى العشب في النظام البيئي ( 2)                                    .  األرانب  .......................................................وا 
  تنمو.  –         تكثر.                   -            
  تفرح.  –          تموت.                 -            

                                   كائًنا منتًجا للغذاء .  ....................................................يعتبر  ( 3)
 العشب.   –اإلنسان.                       -            
 األسماك.   –الفأر.                          -            

                                   .  ....................................................(  تنتقل الطاقة عبر األنظمة البيئية عن طريق  4) 
  الكائنات المستهلكة.   –        الكائنات المنتجة.       -            

  عملية البناء الضوئي.  –       الكائنات المحللة.        -            
                                   .  ....................................................(  نتخلص من الكائنات الميتة عن طريق   5)

 الكائنات المستهلكة.    –       الكائنات المنتجة.       -            
 عملية البناء الضوئي.   –       الكائنات المحللة.       -            

 السؤال الثالث: صوب ما تحته خط
 (........................................................)           . المستهلكةالطحالب من الكائنات (  1)
 (........................................................)         .النظام البيئي تضراألمطار الخفيفة (  2)
 (......................................................) .األرانب تكثراختفى العشب في النظام البيئي ( 3)
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 صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(السؤال الرابع: 
 )ب( )أ(

           النباتات (1)
   النسور (2)
  الفطريات  (3)

    من الكائنات المحللة.   -  (   ) 
      من الكائنات المنتجة.   - (   ) 
 من الكائنات المستهلكة.   - (   ) 

 السؤال الخامس: اكتب المصطلح العلمي المناسب
 (.......................................................)      .مجموعة من السالسل الغذائية المختلفة  (1)
 (.......................................................) المصدر الرئيس للطاقة على سطح األرض.    (2)
 (.......................................................)                كائنات تُنتج غذاءها بنفسها.   (3)

 السؤال السادس: أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبة
 .األرانب ..............................................................اختفى العشب في النظام البيئي  إذا  (1)
 . ................................................ئناتغياب الكائنات المنتجة يؤدي إلى موت الكا  (2)
 .  ........................................................................................................... من الكائنات المنتجة   (3)
 السؤال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 ركة (الح -)  الطاقة    من الفريسة إلى المفترس.  ..........................................تنتقل  (1)
 نتج (م -)  مستهلك .       ..............................................................................النبات كائن    (2)
 (مستهلكةال - )المنتجة     ..................................................................... النسور من الكائنات( 3)

 السؤال الثامن: ماذا يحدث إذا؟
 .وحدث جفاف في النظام البيئي لم تسقط األمطار،  (1)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
 .اختفت النباتات من النظام البيئي( 2)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
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  التلوث في الشبكات الغذائية الدرس الثالث:              
 ث.انتشار الحرائق واألدخنة، والبقع الزيتية في البحيرات يؤدي إلى التلو  - 
 عند انتشار األدخنة تواجه الحيوانات صعوبة في التنفس.  - 
تات النبا ينشأ التلوث في الشبكات الغذائية عند تلوث الموارد التي تتغذى عليها  - 

 حيث تتعرض الكائنات الحية للتلوث بشكل مباشر أو غير مباشر. والحيوانات؛
 قد يؤدي التلوث إلى موت الكائنات الحية؛ مما يقلل من كمية الغذاء. -

 التغيرات في مجموعات الكائنات الحية: 
ي فلحية المناخ يؤثر على الكائنات الحية، واختفاء نوع واحد من الكائنات ا تغير -

 النظام البيئي يؤثر على مجموعة أخرى.
 اقرأ والحظ: 
 تبني الطيور البحرية التي تعيش بالقرب من البحر عشها فوق الجبال. -
 تغوص الطيور البحرية في أعماق البحر؛ لتتغذى على األسماك الصغيرة. -
 بر األسماك الصغيرة هي المصدر الرئيس للغذاء للطيور البحرية.تعت -
 هذه األسماك الصغيرة تتغذى على الكائنات الدقيقة التي تطفو فوق الماء. -
 لبحرية،ية اهذه الكائنات الدقيقة )الصغيرة( من الكائنات المنتجة في الشبكة الغذائ -
 تعيش هذه الكائنات الدقيقة في المياه الباردة. -
 إذا تغير المناخ وأصبح الماء بارًدا. -
صغيرة ك التنتقل هذه الكائنات الدقيقة إلى مكان آخر به ماء بارد، ولن تجد األسما -

 الغذاء فتنتقل إلى مكان مكان آخر.
 جر.الطيور البحرية أيًضا لن تجد الغذاء فتموت أو تنتقل إلى مكان آخر وتها -
 حية: التغيرات في مجموعات الكائنات ال 
 يعني زيادة أو انخفاض أفراد الكائنات الحية. -
  التغيرات في مجموعات الكائنات الحية: تأثير التغيرات المناخية في  

 يزداد عدد أفراد الكائنات الحية إذا كانت الظروف المناخية مناسبة. -
 يقل عدد أفراد الكائنات الحية إذا كانت الظروف المناخية غير مناسبة. -

حيث  تغير مجموعة نوع ما من الكائنات الحية على مجموعات النواع األخرى؛يؤثر 
 اء.أن كل نوع من الكائنات الحية يعتمد على األنواع األخرى في الغذاء والبق
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 فقدان الموطن الطبيعي: الدرس الرابع                   
 الحياة.يوفر الموطن الطبيعي للكائن الحي كل ما يحتاجه للبقاء على قيد  -
 يقوم اإلنسان ببعض السلوكيات التي تغير الموطن الطبيعي للكائنات مثل: -
نشاء الطرق.1)     ( بناء المباني وا 
 ( إلقاء مواد ملوثة في المياه.2)  
 ( الصيد الجائر في البحار والمحيطات.3)  
ن تؤثر أنشطة اإلنسان على الطقس ودرجات الحرارة مما ُيسبب خلال أو فقدا -
 لموطن الطبيعي للكائنات الحية.ا
 ُيعد فقدان الموطن الطبيعي من أهم أسباب اإلنقراض. -

 : هو اختفاء أو موت نوع من أنواع الكائنات الحية.اإلنقراض    
 تأثير التغير في الموطن الطبيعي على الشعاب المرجانية: 

 رض.على األ  الشعاب المرجانية من أكثر أنواع األنظمة البيئية تنوًعا وقيمة -
 الشعاب المرجانية موطن طبيعي لكثير من الكائنات الحية. -
 ة.تعيش كثير من األسماك والكائنات البحرية داخل أو حول الشعاب المرجاني -
 ُيقبل السياح على رؤية الشعاب المرجانية والغوص بجانبها مما يزيد الدخل. -
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 ظاهرة إبيضاض الشعاب المرجانية:
 ترتفع درجة حراراة الماء يكون الماء دافًئا جًدا. عندما -
 تتخلص الشعاب المرجانية من الطحاب التي تعيش داخل أنسجتها. -
 تتحول الشعاب المرجانية إلى اللون األبيض. -
 الشعاب المرجانية وموتها.)موت( ويمكن أن يؤدي هذا إلى فناء  -
ك األسماو لبيا على الكائنات الحية تأثيًرا س بيضاض الشعاب المرجانية على يؤثر ا -

 .كسما، ويؤثر على اإلنسان اللذي يتغذى على األالتي تعيش داخل الشعاب المرجانية
 ارتفاع درجة حرارة الماء يؤثر على الكائنات الحية البحرية. -
 

 المواد البالستيكية: 
 المواد مليون طن من 8حوالي ُيلقي اإلنسان  -
 .كل عام البالستيكية في المياه 
 ال تستطيع الكائنات البحرية أن ُتفرق بين الطعام والبالستيك.  -
 البالستيك مادة غير سامة وغير قابلة للهضم. -
 ام.ُتخطئ بعض الكائنات البحرية وتأكل هذه المواد البالستيكية على أنها طع -
 تأكل السالحف البحرية المواد البالستيكية معتقدة أنها قناديل. -
 ت المواد البالستيكية إلى قطع صغيرة ُتسمى الجسيمات البالستيمية.تتفت -

 الجسيمات البالستيكية:
 قطع صغيرة من البالستيك تنكسر بواسطة األشعة فوق البنفسجية للشمس. -
 يقوم المرجان بتصفية مياه المحيط للحصول على الطعام، ويبتلع الجسيمات -

 له وللكائنات التي تتغذى عليه. البالستيكية مع الطعام مما يسبب أضرار
 دة البحرية عن طريق إعا البالستيكية التي تصل إلى البيئة يجب تقليل المواد

 التدوير واالستخدام.
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)    ال تستطيع الكائنات البحرية أن ُتفرق بين الطعام والبالستيك.  (1)
 (........................)              ية سببه شدة برودة الماء.مرجانبيضاض الشعب الإ (2)
 (.......................) .عدد أفراد الكائنات الحية إذا كانت الظروف المناخية مناسبة يقل (3)
  (.......................)                        فقدان الموطن من أهم أسباب االنقراض.  (4)
 (.......................)       ارتفاع درجة حرارة الماء يؤثر على الكائنات الحية البحرية. (5)
     (.......................)               الشعاب المرجانية مأوى للعديد من الكائنات الحية.( 6)

                       ة الصحيحة مما يأتياختر اإلجابالسؤال الثاني: 
                                   . في موت كثير من الكائنات البحرية ....................................................   تتسبب( 1)

 األعشاب.   –    األسماك.                -            
 الطحاب.   –      يكية.   المواد البالست -            

                                   . حريةأعداد الكائنات الب ....................................................  صيد الجائر يؤدي إلىال(  2)
  نمو.  –   زيادة.                   -            
   كثرة.  –   نقص.                  -            

                                   .لحيةالكائنات ا  ....................................................  الظروف المناخية المناسبة تسبب(  3)
 قلة.   –زيادة.                      -            
 موت.    –نقص.                     -            

                                   .  ..................................................................................................................لكائنات المحللة  (  من ا4)
 الفطريات.    –الفأر.                   -            
 الغزالة.   –    اأٍلسد.              -            

                                   كائًنا منتًجا للغذاء .  ....................................................(   يعتبر  5)
 النبات.   –اإلنسان.                       -           
 األسماك.   –الفأر.                          -           

 لبحارافي  اقترح حلواًل لمشكلة إلقاء المواد البالستيكيةؤال الثالث: الس
(1  )................................................................................................................................................................................. .    
(2  )................................................................................................................................................................................. .      
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 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(
 )ب( )أ(

          األدخنة (1)
   النظام البيئي (2)
  البالستيك (3)

      هو عبارة عن كائنات حية وعناصر غير حية.   - (   )
       مادة غير سامة وغير قابلة للهضم.  - (   )
  ُتسبب صعوبة تنفس الكائنات الحية.  - (   )

 السؤال الخامس: اكتب المصطلح العلمي المناسب
 (.....................................................) أو موت نوع من أنواع الكائنات الحية. هو اختفاء (1)
 (...................................................)         أنابيب تنقل الماء من الجذور إلى األوراق. (2)
 (...................................................)عملية يقوم بها النبات ليصنع غذاءه بنفسه.        (3)

 السؤال السادس: أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبة
 ................................................يزداد عدد أفراد الكائنات الحية إذا كانت الظروف المناخية  (1)
 . .................................... ة إلى اللونعند ارتفاع درجة الحرارة تتحول الشعاب المرجاني  (2)
 .لبحريةاهي مصدر الغذاء الرئيس للطيور ..........................................................................تعتبر  (3)
 السؤال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 (  الفتراسا -التلوث  )   سلبًيا على النظام البيئي .  .............................................يؤثر   (1)
 ( فاعارت - )انخفاض.بيضاض الشعاب المرجانيةاالحرارة في  ..........................ُيسبب  (2)
 ( الماء - البالستيك ) ............................................. من المواد الضارة بالكائنات البحرية( 3)

 السؤال الثامن: بم تفسر
 .تأكل السلحفاة البحرية كثير من المواد البالستيكية (1)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
 .ُتسبب المواد البالستيكية أضراًرا كبيرة للكائنات البحرية( 2)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
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 حماية األنظمة البيئية الدرس الخامس:                     
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 تاليةالة الشعاب المرجانية أحد عناصر النظام البيئي في الشبكة الغذائية البحري -

 التي نراها في الصورة.
 

 ماذا يحدث لو اختفت الشعاب المرجانية؟
 وطًنائنات البحرية التي تتغذى على الشعاب المرجانية وتتخذ منها متموت الكا -

 مثل: السمكة الببغائية وسمكة الفراشة وسمكة الزناد.                
 
 تهلك )تموت( سمكة القرش التي تتغذى على األسماك. -
 تفقد الطحالب والعوالق موطنها من الشعاب المرجانية. -
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 استعادة النظام البيئي سادس:الدرس ال               
 تتأثر جميع الكائنات الحية بالتغيير الذي يحدث للشبكة الغذائية. -
في  النظم البيئية نظم هشة )ضعيفة( وجميع الكائنات الحية تلعب دوًرا مهًما -

 الحفاظ على توازن المجتمع.
 ظام.الن ل هذاتغير في النظام البيئي تتأثر الكائنات الحية الموجودة داخ إذا حدث -
و أمناخ بسبب تغير التتأثر العناصر غير الحية ) الماء والهواء والتربة( أيًضا  -

 التلوث؛ فتتضرر البيئة.
 إصالح المواطن الطبيعية المتضررة:

 سلًبا على البيئة.تؤثر األنشطة التي يقوم بها اإلنسان  -
الطبيعي للبيئة؛ من أجل  يقوم المهتمون بالبيئة بعمليات إصالح الستعادة النظام -

 تحقيق نظام بيئي صحي ومتوازن.
 يحتاج هذا اإلصالح إلى عمل كثير ووقت طويل. -

  كيف يمكن استعادة النظام البيئي؟
 ( إعادة مصادر الماء والغذاء.1)
 ( استرداد المأوى )المسكن( والمساحات الالزمة للكائنات كي تتعايش.2)

 الشعاب المرجانية:
 .الشعاب المرجانية ونقلها إلى المشتل بجمع أجزاء صغيرة منماء يقوم العل -

ية، مرجانمنطقة في المحيط تتم فيها رعاية األجزاء الصغيرة من الشعاب ال المشتل:
 حتى يمكن إعادتها إلى أماكن الشعاب المرجانية المتضررة.

 تنمو الشعاب المرجانية داخل المشتل وتكون شعاب مرجانية مزدهرة.  -
 يقوم العلماء في الخليج العربي بدراسة أفضل أنواع الشعاب المرجانية. -
  ية.موطن لمجموعة كبيرة من الكائنات البحر  الشعاب المرجانية بالبحر األحمر -
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)         بيئة. تؤثر األنشطة التي يقوم بها اإلنسان سلًبا على ال  (1)
 (........................)سقوط أمطار خفيفة على الصحراء يضر بالنظام البيئي.           (2)
 (.......................) تتأثر جميع الكائنات الحية بالتغيير الذي يحدث للشبكة الغذائية.  (3)
  (.......................)النقراض.                        فقدان الموطن من أهم أسباب ا  (4)
 (.......................)       ارتفاع درجة حرارة الماء يؤثر على الكائنات الحية البحرية. (5)
     (.......................)         الصيد الجائر ال يضر الكائنات البحرية.                 ( 6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالثاني: السؤال 
                                   .  .......................................................  ماعداالكائنات البحرية (  كل ما يأتي من 1)

 . نجم البحر  –                  .سمكة القرش -             
 . النسور  –     .                   الحوت -             
                                   .................................... إصالح المواطن الطبيعية المتضررة يحتاج إلى وقت( 2)

 . طويل  –.                         قصير  -            
 . بسيط  –                     .    سريع  -            

                                   كائًنا منتًجا للغذاء .  ....................................................( يعتبر  3)
 العشب.   –اإلنسان.                       -            
 األسماك.   –الفأر.                          -            

                                   .  ....................................................(  تنتقل الطاقة عبر األنظمة البيئية عن طريق  4) 
  الكائنات المستهلكة.   –الكائنات المنتجة.               -            
  عملية البناء الضوئي.  –       الكائنات المحللة.        -            

                                   .  ....................................................(  نتخلص من الكائنات الميتة عن طريق   5)
 الكائنات المستهلكة.    –الكائنات المنتجة.              -            
 عملية البناء الضوئي.   –محللة.             الكائنات ال -            

 السؤال الثالث: صوب ما تحته خط
 (.........................................)  جًدا.              قويةالنظم البيئية نظم (  1)
 (..........................................)  على البيئة. إيجابًياتؤثر أنشطة اإلنسان (  2)
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 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(
 )ب( )أ(

         الطاقة  (1)
  الجفاف  (2)
 اإلنقراض  (3)

     ية.هو اختفاء أو موت نوع من أنواع الكائنات الح  -  (   )
       تنتقل من كائن منتج إلى كائن مستهلك.  - (   )
  ية.ُيسبب موت الكائنات الح  - (   )

 السؤال الخامس: اكتب المصطلح العلمي المناسب
 (.......................................................) هو اختفاء أو موت نوع من أنواع الكائنات الحية. (1)
 (...................................................)         أنابيب تنقل الماء من الجذور إلى األوراق. (2)
 (...................................................)عملية يقوم بها النبات ليصنع غذاءه بنفسه.        (3)

 السؤال السادس: أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبة
 .األرانب ..............................................................اختفى العشب في النظام البيئي إذا   (1)
 . ................................................غياب الكائنات المنتجة يؤدي إلى موت الكائنات  (2)
 .  ...........................................................................................................من الكائنات المنتجة    (3)
 ال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤ  
 ركة (الح -)  الطاقة    من الفريسة إلى المفترس.  ..........................................تنتقل  (1)
 نتج (م -مستهلك )  .       ..............................................................................النبات كائن    (2)
 مستهلكة(ال -)المنتجة .     ....................................................................( النسور من الكائنات 3)

 ماذا يحدث ؟السؤال الثامن: 
 .لو اختفت الشعاب المرجانية  (1)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
 .أكلت السلحفاة البحرية المواد البالستيكية ( 2)
- .............................................................................................................................................................................................. . 



 54      أ. سمير الغريب   2023/  2022الفصل الدراسي األول   –الصف الخامس  –علوم  
 

       أ. سمير الغريب   2023/  2022الفصل الدراسي األول   –الصف الخامس  –علوم 

 المادة في العالم من حولناالوحدة الثانية      الدرس األول:     
 كل ما له كتلة، ويشغل حيًزا )مكاًنا( من الفراغ. المادة:  
 حاالت المادة: 
 توجد المادة في حاالت وأشكال مختلفة. -
 غازية( –سائلة  –توجد المادة في ثالث حاالت: )صلبة  -
 
 
 
 
 
 
 . ...يختلف حالة الماء في كل صورة تتشابه الصور الثالثة أنها للماء، ولكن -
 حالة الماء صلبة.      ) الثلج ( الصورة األولى: -
 ماء الصنبور()  حالة الماء سائلة.  الصورة الثانية: -
 )بخار الماء(  حالة الماء غازية.  الصورة الثالثة: -

 المادة لها ثالث حاالت نالحظ أن:
 لها شكل محدد، وحجم محدد. المادة الصلبة: (1)
 ع فيه( ذي ُتوض)تأخذ شكل اإلناء الليس لها شكل محدد، ولها حجم محدد. المادة السائلة: (2)
 ل أو حجم محدد. مثل: )الهواء(ليس لها شك :الغازيةالمادة  (3)
ير غازات غزات من حركة األشجار بسبب الرياح، الرياح نتعرف على وجود الغا   -

 مرئية.
 يمكن أن تتغير المادة من حاللة إلى حالة أخرى وتتغير خصائصها مثل: -

 )تحول الثلج )صلب(، إلى ماء )سائل(، ويحدث العكس أيًضا(          
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 المادةخصائص : الدرس الثاني                  
نسان وحيوانات ُيسمى مادة. -  كل ما حولنا من هواء ومادة وجبال ونباتات وا 
 يتم وصف المادة عن طريقة مجموعة من الخصائص مثل: -
 (...) ناعم، خشن الملمس -(          ...) أحمر، أخضر اللون -  
 (...) سائل، صلب دةحالة الما -    (...) بارد، ساخن درجة الحرارة -  
 )كبير، صغير...( الحجم -        ...(  كروية،مثلث) الشكل  -  

 * كل ما سبق ُيسمى )خصائص المادة(.
 تفاحة حمراء     

 : أحمراللون -                                                
 : صلبةالحالة -                                                
 : كرويالشكل -                                                
 : ناعمالملمس -                                                

 كل ما له كتلة، ويشغل حيًزا )مكاًنا( من الفراغ. :المادة  
 تتكون المادة من جسيمات متناهية الصغر في حالة حركة مستمرة. -

 حاالت المادة:
 ُتحدد حركة الجسيمات المتحركة حالة المادة. -
   
 
 
 
 وقصند –كتاب  –: تتقارب الجسيمات، وتتحرك ببطء، مثل: قلم المادة الصلبة( 1)
كثر، أحرية : تمتلك الجسيمات حيًزا )مكان( أكبر للحركة، وتتحرك بالمادة السائلة( 2)

 العصير. –الزيت  –مثل: الماء 
متلك الجسيمات حيًزا كبيًرا، وطاقة أكبر، وتتحرك بحرية تامة، : تالمادة الغازية( 3)

 .الهواء - مثل: بخار الماء
 قياس المواد: 
 شريط القياس. –( قياس الطول: العصا المترية 1)
 ( قياس الكتلة: الميزان.2)
 ( قياس درجة الحرارة: الترمومتر.3)
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   اآلتية راتالعباأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)         المادة الصلبة ليس لها شكل محدد.  (1)
 (........................)        توجد المادة في ثالث حاالت مختلفة.  (2)
 (.......................)ال يمكن أن تتحول المداة من حالة إلى أخرى. (3)
  (.......................)    المواد الصلبة.تتحرك الجسيمات أسرع في  (4)
 (.......................)      كل المواد تتكون من جسيمات متحركة.  (5)
     (.......................)          الصوت من المواد الموجودة حولنا. ( 6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   .  ........................................................   الكتاب والقلم والصندوق من أمثلة المواد( 1)

 الغازية.  –                  الغازية.  -            
  غير ذلك.  –    السائلة.                -            

                                   .  .............................................ما له كتلة ويشغل حيًزا من الفراغ ُيسمى   (  كل 2)
 كتلة.   –حجم.                     -            
 حالة.   –مادة.                     -            

                                   .  ................................................................   عداماكل ما يلي على الحالة السائلة ( 3)
  الزيت.  –  العصير.                 -            
  الهواء.  –   الماء.                  -            

                                   .  .........................................................................................  ماعداكل ما يلي من المواد (  4)
  الضوء.  – الهواء.                   -            
  القلم.  –   الشجرة.                -            

                                   .  .....................................................................الهواء وبخار الماء من أمثلة المواد   ( 5)
 الغازية.  –الغازية.                    -            
 غير ذلك.   –السائلة.                    -            

 السؤال الثالث: صوب ما تحته خط
 (.........................................)ليس لها شكل أو حجم محدد. لصلبةاالمادة (  1)
 (..........................................)  حاالت.                  سبعيوجد للمادة (  2)
 (..........................................)        في قياس الكتلة. الترمومترنستخدم (  3)
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 لسؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(ا
 )ب( )أ(

          المادة الغازية (1)
   المادة السائلة (2)
  المادة الصلبة (3)

      ليس لها شكل محدد، ولها حجم محدد. -  (   )
       لها شكل، وحجم محدد.  - (   )
  ليس لها شكل أو حجم محدد.  - (   )

 ل الخامس: اكتب المصطلح العلمي المناسبالسؤا
 (.......................................................)       ُيستخدم في قياس درجة الحرارة.    (1)
 (.......................................................) كل ما له كتلة ويشغل حصًزا من الفراغ.   (2)
 (.......................................................)   كل محدد، وحجم محدد.   مادة لها ش   (3)

 السؤال السادس: أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبة
 جًدا. تكون جسيمات المادة متقاربة ...............................................................  في المادة  (1)
 .صللقياس طول الف ........................................................................................................  نتستخدم (2)
 .  .............................................................  كل ما له كتلة ويشغل حيًزا من الفراغ ُيسمى (3)
 اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال السابع: اختر  
 ( ميزانال - الترمومتر ) في قياس درجة الحرارة.  ..........................................  نستخدم  (1)
 (الث ث   -أربع     )                .حاالت  ............................................. المادة لها  (2)
 ( اعدتتب  - تتقارب )    ................................................... المادة الصلبة الجسيمات في( 3)

 السؤال الثامن
 .  حدد اسم األداة الموجودة بالشكل واستخدامها. -
 . ................................................................................................. األداة:  -
 . ................................................................................... استخدامها:  -
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  حاالت المادة الدرس الثالث:                        
 القلم. :مثل ، ما لم يتسبب شيء في تغييرهاتحتفظ بشكلها المادة الصلبة: -
 اء.: الما شكل محدد، وتأخذ شكل اإلناء الذي ُتوضع فيه مثلليس له المادة السائلة: -
 ء.تمأل أي إناء مثل إطار الدراجة أو السيارة مثل: الهوا المادة الغازية: -
 المادة تشغل حيًزا من الفراغ، سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية. -
 ال يمكن أن يشغل جسمان الحيز نفسه في نفس الوقت. -
  ت:حركة الجسيما  

ها جسيمات المادة الصلبة تتحرك ببطء شديد، إذا تعرضت للحرارة تزداد سرعت -
 وتتحول إلى الحالة السائلة مثل تحويل ) الثلج إلى ماء(.

 تساعد هذه العملية في تشكيل المعادن وصناعة األوني والُحلي. -
 مواد ال تالحظها أو تراها عين اإلنسان مثل:

 الجراثيم (  –) الهواء                                 
 ة.مجردتتكون المادة من جسيمات متناهية في الصغر ال يمكن أن نراها بالعين ال -
 كل ماحولنا في البيئة المحيطة مادة. -
 جسم اإلنسان يتكون من مادة. -

 الجسيمات متناهية الصغر:
 تتكون المادة من جسيمات متناهية الصغر ال يمكن رؤيتها.

 وال   لجسيمات مترابطة وقريبة من بعضها، وتحافظ على شكلها،ا الصلبة: المادة -
 (.تنتقل ولكنها تتحرك حركة اهتزازية في موضعها )مكانها                  

 ن عوتنفصل ، الجسيمات مترابطة بشكل أقل من المواد الصلبة المادة السائلة: -
 اء الذي ُتوضع فيه.بعضها بسهولة، وتأخذ شكل اإلن                 

 كبيرة. حريةالجسيمات غير مترابطة وتتحرك بسرعة و : المادة الغازية -
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 جسيمات المادة  :الرابعالدرس                          
 حجم جسيمات المادة ضغير جًدا. -
 ألف جسيم 300إلى  150شعيرة واحدة من شعر اإلنسان يوجد بها ما بين  -
 

 كيف نرى الجسيمات؟
 ترع العلماء الكثير من األجهزة التي ُتستخد في التكبير مثل:اخ
 
 
 
 
  

 ترونيإللكاالعدسة المكبرة                    المجهر                     المجهر 
 
 يستخدم العلماء المجهر اإللكتروني لرؤية الجسيمات منفردة. -
ت؛ دم لرؤوية الجسيماالمجاهر المستخدمة في معمل العلوم بالمدرسة ال تستخ -

 ألنها ليست قوية.
لى اء إالهواء من الجسيمات التي ال نراها، ولكن يمكن مالحظتها عند دخول الهو  -

 شدة،بالبالون، وعند الضغط على البالون يتغير شكله وقد ينفجر عند الضغط عليه 
 وتتسرب الجسيمات خارج البالون..

 
 الفراغ لها كتلة وتشغل حيًزا من الغازات مادة -
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   أمام العبارات اآلتية( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)يمكن رؤية الجسيمات متناهية الصغر بالعدسة المكبرة.  (1)
 (........................)          يتكون الهواء من جسيمات مترابطة ومتقاربة. (2)
 (.......................)                         المواد الغازية.ُيعتبر الماء من  (3)
  (.......................)     د ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة.هناك بعض الموا (4)
 (.......................)                          األكسجين من المواد الصلبة. (5)
 (.......................)           ت متناهية الصغر.تتكون المادة من جسيما(  6)
 (.......................)       ( يمكن أن تتحول المادة من حالة إلى حالة أخرى.7)

                       السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
                                   . ةتكون متباعدة وتتحرك بحري  ....................................................  جسيمات المادة (  1)

  الصلبة.  –   الغازية.                -               
  غير ذلك.  –      السائلة.             -               

                                   .  .........................................................................................  تتكون المادة من مجموعة من(  2)
 الغازات.  –       الجسيمات.          -              
 األجهزة.   –     األعضاء.             -              

                                   .  .............................................................................  المادة الموجودة داخل البالون تكون(  3)
 صلبة.  –غازية.                    -               
 غير ذلك.   –سائلة.                    -               

                                   .  .........................................................................................  ماعدا(  كل ما يلي من المواد 4)
 الضوء.   –الهواء.                    -            
 القلم.   –الشجرة.                   -            

                                   .  .....................................................................( الهواء وبخار الماء من أمثلة المواد   5)
 الغازية.  –الغازية.                    -            
 غير ذلك.   –السائلة.                    -            
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 العمود )ب(: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من الثالثالسؤال 
 )ب( )أ(

           الجسيمات(1)
   الكتاب (2)
  المجهر اإللكتروني (3)

      من أمثلة المواد المترابطة الجسيمات.  -  (   )
       ُيستخدم لرؤية الجسيمات متناهية الصغر.  - (   )
  تتكون منها المادة.  - (   )

 : اكتب المصطلح العلمي المناسبالرابعالسؤال 
 (.....................................................)جها يستخدم في رؤية الجسيمات متناهية الصغر.   (1)
 (.......................................................)        كل ما له كتلة ويشغل حصًزا من الفراغ.   (2)
 (.......................................................)           مادة لها شكل محدد، وحجم محدد.      (3)

 : أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبةالخامسالسؤال 
 .........................................................................  جسيمات المادة الصلبة تكون  (1)
 .متناهية الصغر .................................................................. تتكون المادة من  (2)
 .بسرعة وحرية  .................................................... تتحرك جسيمات المادة  (3)
 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسادسالسؤال  
 ( ائلةالس -الصلبة )    . لها جسيمات مترابطة .................................................. المادة  (1)
 غازية (ال -) الصلبة  لها جسيمات تتحرك  ِبُحرية.  ......................................المادة   (2)
 (ادةمليس   - مادة)    .......................................................................................... جسم اإلنسان( 3)

 غازية( –سائلة  –)صلبة  : اكتب نوع كل مادة السابعالسؤال 
 
 

 
- ......................................................    - ......................................................   - ...................................................... 
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  رؤية األجسام :الخامسالدرس                        
التي ال ُترى بالعين  تصور األشياء متناهية الصغر دنا النماذج علىتساع      -

 المجردة مثل جسيمات المادة.
 النموذج: نسخة مشابهة تمام للشيئ الحقيقي.

 مجسم الكرة األرضية:
 وال يمكن رؤيته كوكب األرض كوكب كبير جًدا، -
، لذلك صمم العلماء نموذًجا مصغًرا لكوكب األرض؛ لمعرفة شكل الكوكب بالكامل 

 ومواقع الدول.
 تساعدنا النماذج على رؤية األشياء الضخمة مثل الكرة األرضية. -
 شياء متناهية الصغر مثل الجراثيم؛تساعدنا النماذج على رؤية األ -

 ها.حتى يسهل اكتشافها والتخلص من
 

 حاالت الماءالدرس السادس:                  
 يوجد الماء في ثالث حاالت، وتختلف حالة الجسيمات في كل حالة -

 صلبة )الجليد(، الجسيمات مترابطة وتتحرك ببطء. -1       
 سائلة )الماء(، توجد فراغات بين الجسيمات. -2       
 ل أوسع، وليس له شكل محدد.غازية )بخار(، تنتشر الجسيمات بشك -3       

 غاز(. –سائل  –ويتغير ترتيب الجسيمات مع تغيرحالة الماء )صلب  -
 المهن وحاالت الماء:

 مهن طهي الطعام من المهن التي تعتمد على الحاالت الثالثة للماء. -
 تحول الماء إلى الحالة الغازية يساعد على انتشار رائحة الطعام. -
 العلوم في إعداد أطباق لذيذة ومبتكرة. يستخدم الطهاة مبادئ -
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)      البخار المتصاعد من الطعام مثال للحالة الغازية.  (1)
 (........................)     ال يمكننا رؤية الهواء ولكن يمكن مالحظة حركته.  (2)
 (.......................) تتكون المادة من جسيمات صغيرة متناهية في الصغر.  (3)
  (.......................)هناك بعض المواد ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة.      (4)
 (.......................)الكتاب من المواد الصلبة.                               (5)
 (.......................)          تتكون المادة من جسيمات متناهية الصغر. (  6)
 (........................)يتكون الهواء من جسيمات مترابطة ومتقاربة.           (7)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   .  .............................................................................................................  تتميز المواد الصلبة بأن  ( 1)

                          لها شكل وحجم محدد. -            
 لها حجم محدد وليس له شكل محدد. -            

 تأخذ شكل اإلناء الذي توضع فيه. -            
                      تتحرك جسيماتها بسرعة. -            

                                   .  .................................................  المادة التي تكون جسيماتها مترابطة ومتقاربة هي ( 2)
   المادة الغازية. –      ة الصلبة.       الماد -            
  غير ذلك.  –        المادة السائلة.     -            

                                   .  ................................................................  ماعدا كل ما يلي على الحالة السائلة  (3)
 الزيت.   –عصير.                 ال  -            
 الهواء.   –الماء.                     -            

                                   .  .........................................................................................  ماعداكل ما يلي من المواد   (4) 
 الضوء.   –الهواء.                    -            
 القلم.   –الشجرة.                   -            
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 : صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(الثالثالسؤال 
 )ب( )أ(

          األكسجين (1)
  المادة السائلة  (2)
 المادة الصلبة  (3)

 دد.     ليس لها شكل محدد، ولها حجم مح -  (   )
 لها شكل، وحجم محدد.        - (   )
 . من أمثلة المواد الغازية  - (   )

 : اكتب المصطلح العلمي المناسبالرابعالسؤال 
 (.......................................................)ُيستخدم في قياس درجة الحرارة.           (1)
 (.......................................................) من الفراغ.كل ما له كتلة ويشغل حصًزا    (2)
 (.......................................................)   مادة لها شكل محدد، وحجم محدد.      (3)

 : أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبةالخامسالسؤال 
 جًدا. تكون جسيمات المادة متقاربة ...............................................................في المادة    (1)
 .صللقياس طول الف ........................................................................................................نتستخدم   (2)
 .  .............................................................كل ما له كتلة ويشغل حيًزا من الفراغ ُيسمى   (3)
 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسادسالسؤال  
 ميزان (ال -) الترمومتر  في قياس درجة الحرارة.  ..........................................نستخدم    (1)
 الث (ث   -)   أربع   حاالت.                 .............................................المادة لها   (2)
 اعد (تتب  -)  تتقارب    ...................................................( الجسيمات في المادة الصلبة 3)

 السابع:السؤال 
 حدد اسم األداة الموجودة بالشكل واستخدامها.  . -
 . ................................................................................................. األداة:  -
 . ................................................................................... استخدامها:  -
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 المادة وصفالدرس األول:                   
 كتلة، ويشغل حيًزا من الفراغ. المادة: كل ما له -
 .غازية( –سائلة  –حاالت المادة: )صلبة  -
 مقياس الحرارة( –المسطرة  –يمكن قياس المادة باستخدام أداة )الميزان  -
  ويجب أن تكون األسطح قوية تحمي األسطح المنازل من الحيوانات واألتربة، -

 حتى ال تسقطها الرياح.
 يمكن أن يكون مصنوًعا من الخشب أو المعدن أو العشب.يختلف شكل األسطح، ف -
 
 
 

له سقف معدني النزالق  منزل
 الثلج في المناطق الباردة

سقف خشبي ردئ التوصيل 
 للحرارة في المناطق االستوائية

سقف من الطين لتحما 
 الحرارة في البيئة الصحراوية

 أدوات القياس القياس                           
 صورة االستخدام األداة

  قياس الطول شريط القياس
 

  قياس الكتلة الميزان
 

  قياس الحجم وعاء القياس
 

  قياس درجة الحراة مقياس الحرارة
 

 ة أم الكل مادة لها خصائص مختلفة، ونستخدم القياس لمعرفة ما إذا كانت المادة مناسب -
 ئص كل مادة.يمكن استخدام الحواس وطرق المالحظة لوصف خصا -
يمكن مالحظة الفرق بين المواد عن طريق خصائصها الفزيائية، وفي بعض  -

 الحاالت يصعب ذلك لتشابه بعض المواد مثل السكر والملح.
 خداميتشابه السكر والملح والدقيق في الشكل ويصعب التفريق بينهما إال باست -

 باستخدام عدسة مكبرة.
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 يه.ويتغير شكلها حسب اإلناء الذي ُتوضع ف لها حجم محدد، المواد السائلة: -
 لها حجم محدد، ولها شكل ثابت. المواد الصلبة: -

 خصائص المادة                             
 زيائية للمادة:يالخصائص الف

، هي الخصائص التي يمكن قياسها أو مالحظتها، دون أي تغيير في طبيعة المادة 
 الكتلة( –الملمس  –الرائحة  –م الحج –الشكل  –مثل: ) اللون 

 يمكن مالحظة هذه الخصائص بالحواس الخمسة،  -
 للمادة: ميائيةيالكالخصائص 

هي الخصائص التي يمكن قياسها أو مالحظتها إذا حدث تغيير واضح في طبيعة 
 .قابلة للصدأ( –مثل هل المادة؟ ) قابلة لالشتعال  المادة،

 تفاعل المادة مع المواد األخرى.كيفية  ميائيةيتصف الخصائص الك -
  ميائية ال يمكن قياسها إال إذا حدث تغير واضح للمادة.يالخصائص الك -

 صائص المادة التي يمكن قياسها.والكتلة من خالحجم 
 : مقدار الفراغ الذي تشغله المادة.الحجم

 3سم 1000مل =  1000(  اللتر =  3سم –مل  –وحدات قياس الحجم: ) لتر 
 يحتويه الجسم من مادة. مقدار ما :الكتلة

 جرام 1000جم ( الكيلوجرام =  –وحدات قياس الكتلة: ) كجم 
 ر ماء.يعادل كتلة لت الكيلوجرام -   يعادل )يساوي( كتلة مشبك ورق. الجرام -

 * درجة الحرارة هي مقياس مدى سرعة الجسيمات المكونة للمادة.
 أكبر من الجسيمات البطيئة.الجسيمات األسرع تكون درجة حراراتها * 
 قياس.ُيقاس حجم المواد المنتظمة الشكل )مكعب( باستخدام المسطرة أو شريط ال *

 * المواد غير المنتظمة والسوائل نستخدم وعاء القياس في قياس حجمها.
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   أمام العبارات اآلتية( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)             س كتلة األجسام.ُتستخدم المسطرة في قيا  (1)
 (........................)قياس مكعب خشبي منتظم يتم عن طريق قياس أبعاده.  (2)
 (.......................)          ميائية للمادة.يلون السيارة من الخصائص الك  (3)
  (.......................)                         اللتر من وحدات قياس الحجم.  (4)
 (.......................)  قابلية المادة للصدأ من الخصائص الكميائية للمادة.    (5)
  (.......................)     ُتعبر درجة الحرارة عن سرعة حركة جسيمات المادة.( 6)
  (.......................)الشم.يمكن التمييز بين الحديد والنحاس باستخدام حاسة ( 7)

                       السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
                                   .  .....................................................................................  يمكن قياس طول الفصل بوحدة(  1)
  المتر.  –                          اللتر. -            

  الجرام.  –            الكيلوجرام.           -            
                                   .  ....................................  ماعداة فيزيائية للمادكل ما يأتي من الخصائص ال(  2)

  الشكل.  –                         للون.ا  -            
  قابلية االحتراق.  –        الرائحة.                 -            

                                   .  ....................................................  زيائية للمادةيمن الخواص الف(  3)
  اللون.  –                     .االحتراق   -            
  االشتعال.  –                       الصدأ.   -            

                                   .لقياس كتلة الجسم ....................................................  نستخدم وحدة(  4)
   المتر. –                        اللتر.  -            
  3سم  –    الكيلوجرام.                 -            

                                   . تغيًرا في طبيعة المادة ....................................................  ُيسبب(  5)
 االحتراق.   –                       اللون.  -            

   الكتلة.  –           الرائحة.             -            
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 : صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(الثالثالسؤال 
 )ب( )أ(

          المادة (1)
   الحجم (2)
  الكتلة (3)

     مقدار ما يحتويه الجسم من مادة.  -  (   ) 
       كل ما يشغل حيزا من الفراغ وله كتلة.  - (   ) 
 مقدار الفراغ الذي تشغله المادة. - (   ) 

 : اكتب المصطلح العلمي المناسبالرابعالسؤال 
 (.......................................................)  يعادل )يساوي( كتلة مشبك ورق.      (1)
 (.......................................................)       مقدار الفراغ الذي تشغله المادة.  (2)
 (.......................................................)   مقدار ما يحتويه الجسم من مادة.      (3)

 : أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبةالخامسالسؤال 
 ...............................................................................  نقيس طول الفصل باستخدام  (1)
 . .............................................................................  ملمس الموز من الخصائص  (2)
 .  ........................................................ كتلة الكيلوجرام تساوي كتلة لتر من   (3)
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :السادسالسؤال  
 ( يزانالم  -المتر )      . .......................................يمكن قياس طول الفصل باستخدام  (1)
 (لقياسوعاء ا – الميزان)  .  .............................................نقيس حجم السوائل باستخدام  (2)
 القياس( وعاء –) الميزان .   ................................................... ة الموز نستخدملتحديد كتل( 3)

 أكمل بكلمة مناسبة: السابعالسؤال 
 الطول ( –درجة الحرارة  –)  الكتلة                      

 .  ..............................................................نستخدم شريط القياس في قياس   (1)
 .  ................................................................................... نستخدم الميزان في قياس( 2)
 .  ................................................................( نستخدم مقياس الحرارة في قياس 3)
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 قياس الخصائصالدرس الثالث:                        
 عند قطع جسم إلى نصفين متساويين، فإن كتلة كل نصف تساوي األخرى. -
  مثل:زيائية( ي)خواص ف ءبعض األجسام تطفو على الما -
 (.كرة تنس الطاولة –مكعب من الخشب )
 مثل: طفو على الماءبعض األجسام ال ت -
 .(قطعة من الحديد –مشبك ورق معدني )
 
 بعض األجسام تنجذب للمغناطيس مثل: -
  (.قطعة حديد –مشبك معدني )    
 ال ينجذب للمغناطيس مثل:بعض األجسام  -
 .(كرة تنس الطاولة –مكعب من الخشب )
 

 زيائية له.ييؤثر على الخصائص الف تغيير حجم الجسم ال -
 ة.زيائيييمكن تقسيم المواد إلى مجموعات إذا اشتركت في صفة ف -
 

 × (الجسم األكبر في الحجم يكون أكبر في الكتلة.  )  مفهوم خاطئ:
 قل ، ولكنه أالبالستيككرة كبيرة من  يمكن أن يكون جسم أكبر في الحجم مثل: -

 كرة من الحديد.: من جسم أصغر منه في الحجم مثل في الكتلة
 
 
 
 الحديد()كرة من البالستيك(                  )كرة من              

 الحجم أكبر والكتلة أصغر             الحجم أصغر والكتلة أكبر         
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 وادلمبعض االخصائص المفيدة لالدرس الرابع:           
  ليوم:ياله

 .؛ لذلك فهو آمن في االستخدامغير سام وغير قابل لالشتعالغاز خفيف، و 
 ميائية(يخصائص كغير سام وغير قابل لالشتعال ) -                    

 يستخدم غاز الهيليوم في تعبئة البالونات. -
 بالوناتالبالونات الهيليوم أخف في الوزن من  -
 الهواء.المملوءة ب 
 يستخدم المنطاد غاز الهيليوم. -

  :النحاس
 زيائية(.يالنحاس جيد التوصيل للكهرباء )خاصية ف -
 زيائية(.ي)خاصية فيمكن تشكيل النحاس على شكل أسالك رفيعة مرنة  -
 .يستخدم النحاس في صناعة األسالك الكهربية؛ ألنه جيد التوصيل للكهرباء -
 يستخدم النحاس في صناعة أواني الطهي. -

    : قدرة المادة على نقل الكهرباء والحرارة.التوصيل
 ال يستخدم الخشب في صناعة األسالك الكهربية؛ -
 ألنه غير جيد التوصيل للكهرباء. 
  :لزجاجا
 يستخدم الزجاج في صناعة النوافذ والمصابيح -
 والنظارات. 
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 المهن وقياس المادةالدرس الخامس:                    
 ميائية يمكن وصفها.يزيائية وكيالمادة لها خصائص ف -
 .اللون والشكل والحجم والكتلة والرائحة والملمس من الخصائص الفيزيائية -
 دأ من الخصائص الكيميائية.االشتعال والص -
 
 وصف اللون والشكل والرائحة يكون باستخدام الحواس الخمسة. -
 تحديد الكتلة بالميزان ودرجة الحرارة بمقياس الحرارة -
 بعض الخواص تحتاج إلى تجارب مثل الطفو والغوص. -
 
 يجب فهم خواص كل مادة. -
 هناك أشخاص يتطلب عملهم قياس المواد. -
 لمهندس إلى قياس طول المواد.يحتاج ا -
 يحتاج الخباز إلى معرفة كتلة المواد عند صناعة الخبز. -
 يحتاج العلماء إلى معرفة حجم الكواكب. -
 
 يقوم رسامو الخرائط بعمل قياسات لسطح األرض عند رسم خريطة. -
 تزودنا الخرائط بمعلومات كثيرة عن األماكن واالتجاهات والمناخ.... . -
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)                        غاز الهيليوم أثقل من الهواء.  (1)
 (........................)   عند وضع قطعة من الخشب في الماء فإنها تطفو.  (2)
 (.......................) نقل الكهرباء والحرارة.   التوصيل هو قدرة المادة على  (3)
  (.......................)               الهواء من المواد التي ليست لها كتلة.   (4)
 (.......................)زيائية للمادة.يالطفو على سطح الماء من الخواص الف  (5)
     (.......................)           ملمس زجاج السيارة يكون خشن الملمس. (  6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   .  .....................................................................   يمكن قياس طول فناء المدرسة باستخدام ( 1)

 الميزان.   –    مقياس الحرارة.            -            
 وعاء القياس.   –    شريط القياس.            -            

                                    لكهربية.في صناعة األسالك ا .......................................................................................  ُيستخدم(  2)
  الزجاج.  –                    النحاس.  -            
  الهيليوم.  – الحديد.                      -            

                                   .لوناتغير سام وغير قابل لالشتعال ويستخدم في ملء البا..................................غاز ( 3)
  الهيليوم.  –   ثاني أكسيد الكربون.       -            
  النيون.  –   أول أكسيد الكربون.        -            

                                   .  ........................................ ما يساعدنا على رؤية البلورات التي تتكون منها المادة(  4)
 العدسة المكبرة.   –                      الميزان. -            
 مقياس الحرارة.   –   المغناطيس.                -            
                                   .  ..................................................................................................... (  ُتصنع أواني الطهي من مادة 5)

   النحاس.  –                     الخشب.  -            
  الهيليوم.   –    البالستيك.                -            

 اذكر اسم األداة واستخدامهاالسؤال الثالث: 
                                      ..................................................................................................................األداة: (  1)
                                    .....................................................................................................استخدامها: (  2)
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 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(
 )ب( )أ(

          التوصيل (1)
  الهيليوم (2)
  النحاس (3)

      غاز غير سام خفيف الوزن. -  (   ) 
       ُيصنع منه األسالك الكهربية.  - (   ) 
   قدرة المادة على نقل الحرارة والكهرباء. – (   ) 

 خامس: اكتب المصطلح العلمي المناسبالسؤال ال
 (.......................................................)     قدرة المادة على نقل الكهرباء والحرارة.     (1)
 (.......................................................) . غاز خفيف، وغير سام وغير قابل لالشتعال   (2)

 التالية بكلمة مناسبة سادس: أكمل الجملالسؤال ال
 الفزيائية (  -الكميائية    -الهيليوم   )                

 ...................................................................  انجذاب المواد للمغناطيس من الخواص  (1)
 . ..................................................................... قابلية الورق لالحتراق من الخصائص  (2)
 .  ............................................... غاز خفيف الوزن ُيستخدم في ملء البالونات  (3)
 السؤال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 ( الحديد -الخشب  ) . ...................................من المواد التي تنجذب للمغناطيس  (1)
 ( ئيةكميا -زيائية يف)   .  ....................................توصيل المادة للكهرباء خاصية   (2)

 السؤال الثامن: بم تفسر
 ؟ُتصنع أسالك الكهرباء من النحاس (1)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
 ُيفضل استخدام غاز الهيليوم عن الهواء في ملء البالونات؟2)
- .............................................................................................................................................................................................. . 
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 التغيرات التي تطرأ على المادةالمفهوم الثالث     الدرس األول:  
 غازية(. –سائلة  –للمادة ثالث حاالت: )صلبة  -
 اص فيزيائية.المادة لها خو  -
إلى  لبة(يمكن أن تتغير الحالة الفيزيائية للمادة، يتحول الثلج من )الحالة الص -

 ماء )الحالة السائلة( إذا ُترك خارج الثالجة.
تلة يغير ك ة الال تتغير كتلة المادة عند تسخينها أو تبريدها، تغير الحالة الفيزيائي -

 كتلته.المادة، فتحول الثلج إلى ماء ال يغير من 
 زادت بسرعة كلما يذوب فالثلجتتأثر سرعة الذوبان بالعوامل المحيطة بالمادة،  -

  .درجة الحرارة
 .وتحول الثلج )حالة صلبة( إلى ماء )حالة سائلة( الحرارة تزيد من سرعة الذوبان -
 مكعب الثلج يوجد في الحالة الصلبة. -
 .( له حجم ثابت -له شكل ثابت  -) ال يتدفق   
 غازية( –سائلة  –ال تتغير كمية المادة مع تغير حالتها )صلبة  -

 حركة الجسيمات والطاقة الحرارية:
 
 
 

 قريبة ومترابطة.جسيمات المادة الصلبة  -
 جسيمات المادة السائلة أقل ترابط لهذا تتحرك بسرعة عن الحالة الصلبة. -
 بسرعة كبيرة.جسيمات المادة الغازية متباعدة وغير متماسكة وتنتشر  -

 * تمتلك الجسيمات التي تتكون منها المادة على طاقة تجعلها تهتز وتتحرك.
د تزداو * عندما تمتص المادة الطاقة الضوئية أو الحرارية، تزداد حركة الجسيمات 

 الطاقة الحرارية التي تمتلكها المادة.
 دة.ها الما* كلما زادت سرعة حركة الجسيمات زادت الطاقة الحرارية التي تمتلك
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 تغير حاالت المادة الدرس الثاني:                   
 غازية (. –سائلة  –توجد المادة في ثالث حاالت: ) صلبة   -
 تتغير حالة المادة مع تغير درجة حرارتها. -
  تفاعكوالته من )الحالة الصلبة( إلى )الحالة السائلة( مع ار يتحول لوح الشو  -

 .ع انخفاض درجة الحرارة، والعكس مدرجة الحرارة
 تظل كتلة لوح الشوكوالته كما هو وال تتغير. -
 جزئًيا على درجة الحرارة.حالة المادة  تعتمد -
 تحدد درجة الحرارة مقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة. -
 تحدد هذه الطاقة مقدار حركة الجسيمات. -
 غازية( –لة سائ –تحدد حركة الجسيمات حالة المادة )صلبة  -

 درجة حرارة المادة: مقياس مقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة.
 درجة تجمد الماء عند )صفر( درجة مئوية. -
 درجة مئوية. 100درجة غليان الماء عند  -

 ماذا يحدث عند وضع ماء السائل في فريزر الثالجة؟ 
 تها.عند انخفاض درجة حرارة الماء تفد جسيمات المادة طاق -
 تتباطأ حركة جسيمات الماء وتقترب من بعضها. -
 عند درجة حرارة )أقل من صفر( يتجمد الماء ويصبح ثلًجا. -

 ماذا يحدث عند ترك مكعب الثلج في الهواء؟
 عند ارتفاع درجة حرارة الماء تكتسب جسيمات المادة الطاقة. -
 تزداد حركة جسيمات الماء وتتباعد من بعضها. -
 حرارة )أكبر من صفر( ينصهر مكعب الثلج ويصبح ماًء. عند درجة -
 .لسائلةاتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة  عملية اإلنصهار )الذوبان(: -
 هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. التجمد: -
 تغير في شكل المادة، وال تغير تركيبها.التغيرات الفيزيائية  -
  دأ(راق الصدرجة حرارة المادة قد يؤدي إلى في حدوث تغيرات كميائية لها مثل )االحتتغير  -
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   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)              تقل كتلة مكعب الثلج عندما ينصهر.     (1)
 (........................)        ة لالنصهار.عملية التجمد هي عملية عكسي   (2)
 (.......................)   عصير البرتقال له شكل ثابت ال يتغير بتغير اإلناء.  (3)
  (.......................)زيادة درجة الحرارة يؤدي إلى تباطؤ حركة الجسيمات.   (4)
 (.......................)        .جسيمات المادة الغازية متقاربة جدا ومترابطة ( 5)
     (.......................)      تتغير كتلة المكعب الثلج عندما يتحول إلى ماء.(  6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                  قريبة ومترابطة. ................................................................  تكون جسيمات المادة(  1)

 الغازية.   –    الصلبة.                -            
  السائلة والغازية معا.  –    السائلة.                -            

                                   .  .........................................................عندما تفقد المادة السائلة طاقتها تتحول (  2)
   ال تتغير. – مادة غازية.                -            
  بنزين.  –     مادة صلبة.            -            

                                   ..............................................................المصدر الرئيس للطاقة على سطح األرض ( 3)
   القمر.  –   النجوم.                 -            
  الكواكب.  –    الشمس.               -            

                                   .  ................................................................................................................ درجة غليان الماء(   4)
 درجة مئوية. 100   –       صفر درجة مئوية.  -            
 درجة مئوية. 75   –      درجة مئوية.   50  -            

                                  غير متماسكة وتتحرك بسرعة...........................................تكون جسيمات المادة(  5)
 الغازية.   –الصلبة.                    -            
 السائلة والغازية معا.   –السائلة.                    -            
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 : صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(الثالثالسؤال 
 )ب( )أ(

          المادةحاالت  (1)
   االنصهار (2)
  التجمد (3)

     ئلة.تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السا -(   )
        .لبةتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الص -(   )
  غازية. –سائلة  –صلبة  -(   )

 : اكتب المصطلح العلمي المناسبالرابعالسؤال 
 (..................................................) .من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبةتحول المادة  (1)
 (..................................................) تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. (2)
 (...................................................)           قدرة المادة على نقل الكهرباء والحرارة.   (3)

 : أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبةالخامسالسؤال 
 هو تغير في شكل المادة فقط. ............................................................... التغير (1)
 .يحول المادة إلى مادة جديدة  .............................................................. التغير (2)

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسادسالسؤال 
 (  ةمتباعد  - متقاربة   )    ................................................الصلبةجسيمات المادة   (1)
 (  هازادت سرعت – قلت سرعتها) .........................................كلما زادت حرارة الجسيمات  (2)
 (صغر متناهية ال  - كبيرة جدا)  ..................................................حجم جسيمات المادة  ( 3)

 صنف ما يأتي:: السابعالسؤال 
 احتراق الورق( –انصهار الثلج  –تجمد الماء  –صدأ الحديد  )    

 غيرات كيميائيةت تغيرات فيزيائية
(1) ................................................................... (1) ................................................................... 
(2) ................................................................... (2) ................................................................... 
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 المخاليط في الطبيعةالدرس الثالث:             
 غازية( –سائلة  –توجد المادة في ثالث حاالت )صلبة  -
 الماء في حالته الصلبة ُيسمى )جليد(، وفي الحالة السائلة يسمى )بخار(. -
 ى.أخر  كة الجسيمات وتتحول من حالة إلىعند ارتفاع درجة حرارة المادة تزداد حر  -
 خرى.عند انخفاض درجة حرارة المادة تقل حركة الجسيمات وتتحول من حالة إلى أ -

  تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية:
 ماتوتتباعد جسي ،عند تسخين الماء تبدأ الجسيمات في االهتزاز وتزداد سرعتها -

 لة السائلة إلى الحالة الغازية في شكل بخار ماء.الماء ويتحول من الحا
 : السائلةإلى الحالة  الغازيةتحول المادة من الحالة 

ها وتقترب من بعض ،الجسيماتعندما يصطدم بخار الماء بسطح بارد تتباطأ حركة -
 ماء.ويتحول بخار الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ويكون قطرات ال

 زية.درجة حرارة الماء يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغا عند ارتفاع -
 بة.عند انخفاض درجة حرارة الماء يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصل -

 المخاليط في الطبيعة                             
ية يتكون من خلط مادتين أو أكثر، دون أن تؤثر في الخواص الفيزيائ المخلوط: -

 للمواد المكونة له.
 أمثلة للمخاليط: -
 

 لوردي()الجرانيت ا  )سلطة الفواكه(                                             
 

 
 (لبحراماء )   )الهواء الجوي(                                               

  

 

 

 ألوان. 3الجرانيت الوردي مكون من  -
 الهواء الجوي يتكون من العديد من الغازات -
 ماء البحر يتكون من ماء وأمالح وكائنات. -
 سلطة الفواكه من العديد من الفواكه. -
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 الفرق بين المخلوط والمركب:
ائية ين أو أكثر، دون أن تؤثر في الخواص الفيزييتكون من خلط مادت المخلوط: -

 للمواد المكونة له.
 ن مادةيتكون من مادتين أو أكثر، يتحد بعضها مع بعض كميائًيا؛ لتكويالمركب:  -

  لها. جديدة مختلفة عن المواد المكونة
 أنواع المخاليط:

 مخلوط الرمل مع الصخور. :مخلوط من مواد صلبة (1)
 . والماء الملحمخلوط  صلبة مع سائلة: مخلوط من مواد (2)
 الغالف الجوي لألرض. مخاليط من مواد غازية: (3)

 خصائص المخلوط:
 ( تختلط المواد المكونة للمخلوط فيزيائًيا.1)
 ( تحتفظ كل مادة من مواد المخلوط بخصائصها.2)
 عند خلط السكر بالماء يحتفظ السكر بمذاقه الحلو. -

 فصل المخاليط:
 فصل المخاليط بطرق مختلفة مثل: يمكن -
 نستخدم المرشح لفصل المواد الترشيح:( 1)

 إذا كانت إحدها لها جسيمات أصغر من األخرى.
 يستخدم لفصل المواد التي تتبخر  التبخير:( 2)

 عند درجة حرارة معينة.
 خلط المواد وحساب الكتلةالدرس الرابع:             

 )ماء + سكر( يمحلول السكر ال مثل مكان توجد المخاليط حولنا في كل -
 تبقى كتلة المواد كما هي ال تتغير بعد خلطها، فعند خلط: -

 جرام  50جرام عصير ليمون  =  20جرام ماء، مع  30 -         
 جرام 50بعد خلطهما تظل كتلة الماء والليمون كما هي =  -         

 لخلط.عند خلط مادتين تظل كتلتيهما كما هي قبل ا -
 كتلة المخلوط تساوي مجموع كتل المواد المكونة للمخلوط. -
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   أمام العبارات اآلتية( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)                  خلط الماء مع السكر يكون مركب.  (1)
 (........................)                  الترشيح من طرق فصل المخاليط.  (2)
 (.......................)تتغير كتلة المواد قبل خلطها عن كتلتها بعد خلطها.   (3)
  (.......................)    عند خلط الرمل مع الصخور يتكون مخلوط صلب. (4)
 (.......................)تزداد حرحة جسيمات المادة عند وضعها في الفريزر. (5)
     (.......................)الهواء الجوي هو مخلوط من مجموعة غازات مختلفة.( 6)

                       السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
                                   .  ............................................عند وضع الماء في الفريزر يتحول إلى ثلج نتيجة( 1)

 االنصهار.   –     التبخر.             -            
   التجمد.  –    الترشيح.            -            

                                   .  ......................................................  اللعب بالصلصال وتكوين أشكال منه تغير(  2)
 ُينتج مادة جديدة.   –كميائي.                 -            
  تغير في تركيب المادة.   –     فزيائي.            -            

                                   .  ............................................................................  كل ما يأتي من المخاليط ماعدا(  3)
  سلطة الفواكه.  –    الكشري.            -            
  ملح الطعام.  –    المكسرات.          -            

                                   .المادة  ............................................................  تزداد حركة جسيمات المادة عند(  4)
 ثبات درجة حرارة.   –  ارتفاع درجة حرارة.    -            
 هبوط درجة حرارة. – انخفاض درجة حرارة.  -            

 السؤال الثالث: صوب ما تحته خط
 (.........................................) درجة حرارة المادة تقل حركة الجسيمات. ارتفاععند ( 1)
 (..........................................)                    مادة واحدة.مخلوط من يتكون ال( 2)
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 السؤال الرابع: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(
 )ب( )أ(

          ماء البحر  (1)
   التبخير (2)
  المركب (3)

     من طرق فصل المخاليط.  -  (   ) 
       ة مختلفة عن المواد المكونة له.مادة جديد  - (   ) 
  من المخاليط.   - (   ) 
 اكتب تحت كل صورة نوع التغير  السؤال الخامس: 

 تغير كيميائي( –) تغير فيزيائي                   
    
 
    
 
        (..........................................................   )        (..........................................................) 

 السؤال السادس: أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبة
 دائمة (  -التبخير   -) الكميائي                     

 ....................................................  تتكون المادة من جسيمات في حركة  (1)
 . ............................................................................. صل المخاليط من طرق ف (2)
 .ينتج عنه مادة جديدة مختلفة ....................................................  التغير  (3)
 السؤال السابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 ( ساباكت -فقد )    طاقة حرارية. .................................إلى بخار نتجةيتحول الماء  (1)
 (فاضانخ -ارتفاع )   .درجة حرارة المادة تزداد حركة الجسيمات......................عند (2)
 (الث  ث  - أربع  ) حاالت.         ................................................. عدد حاالت المداة ( 3)
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 زيائية والتغيرات الكيميائيةيالتغيرات الفالدرس الخامس:       
 خصائص المخاليط:

  مكون من مادتين أو أكثر. )الهواء الجوي( (1)
 يمكن فصل مكوناته. ) فصل الرمل عن الصخور( (2)
 أحياًنا. )سلطة الفواكة( ( يمكن رؤية مكوناته3)

 التغيرات الفيزيائية:
   دون تغير في خواص المادة.ر في شكل أو حجم أو حالة المادة، تغي -

 أمثلة للتغيرات الفيزيائية:
 تغير في حجم القماش فقط دون خواصه.تغير فيزيائي؛  قص القماش:( 1)
 ة.سائل تغير فيزيائي؛ ألنه تغير في حالة المادة من صلبة إلى ذوبان الشمعة:( 2)
 ي؛ ألنه تغير في شكل المادة فقط.: تغير فيزيائتقطيع الخضروات( 3)
 : تغير فيزيائي؛ ألنه تغير في شكل المادة فقط.صناعة كرسي من الخشب( 4)
 

 :الكيميائيةالتغيرات 
 عملية تحول المادة إلى مادة  جديدة. -

 أمثلة للتغيرات الفيزيائية:
 ( صدأ الحديد: تغير كيميائي؛ ألنه مادة جديدة من )األكسجين + حديد(1)
 ( اشتعال الورق: تغير كيميائي؛ ألنه ينتج مادة جديدة.2)
ى ل عل( إضافة الخل إلى صودا الخبيز: تغير كيميائي، وظهور فقاعات غازية دلي3)

 التغير الكيميائي.
 ائي.لكميا( اشتعال عود الثقاب: تغير كميائي؛ والضور والحرارة دليل على التغير 4)
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  الكيميائيةالتغيرات  الدرس السادس:          
 ينتج التغير الكميائي مادة جديدة من اتحاد مادتين أو أكثر. -
 تختلف المادة الجديدة في خواصها عن المواد المكونة لها. -

  أمثلة على التغيرات الكيميائية:
 ( الصدأ:1)
 .لحديدقشرة كيميائية حمراء تنتج عن تفاعل الحديد مع األكسجين ُتسمى أكسد ا - 
 دأ نتيجة التفاعل بين الحديد واألكسجين.يحدث الص -
 يحدث الصدأ عند تعرض الحديد للماء أو بخار الماء. -
  
 ( االحتراق:1)
 ينتج عن عملية االحتراق تغير كيميائي. -
 تحدث الحرائق بسبب تفاعل األكسجين مع الكربون مع الهيدروجين. -
 إلى رماد.تسبب الحرائق تغير كيميائي للمواد مثل تحول الخشب  -
 التفاعالت الكيميائية داخل الجسم تساعد على هضم الطعام. -
 

 انصهار المادةالدرس السابع:                       
 ال تتغير كتلة المادة عند تسخينها أو تبريدها أو خلطها مع مواد أخرى. -
 درجة الحرارة هي هي العامل الرئيس في تغير حالة المادة. -
 تساوي مجموع كتل المواد المكونة له. كتلة المخلوط -
 يتم فصل مياه البحر )مخلوط( للحصول على مياه صالحة للشرب.  -
  

 

 



 84      أ. سمير الغريب   2023/  2022الفصل الدراسي األول   –الصف الخامس  –علوم  
 

       أ. سمير الغريب   2023/  2022الفصل الدراسي األول   –الصف الخامس  –علوم 

   اآلتية العباراتأمام ( ✕)أو عالمة ( ✔)ضع عالمة   السؤال األول:
 (........................)                     ميائية.   يصدأ الحديد من التغيرات الك  (1)
 (........................)         تغير حالة الماء من صلب إلى سائل تغير كيميائي.  (2)
 (.......................) تتغير المادة من حالة إلى حالة عند فقد أو اكتساب الحرارة.  (3)
  (.......................)                   يتكون المركب من نوع واحد من المواد.    (4)
 (.......................)ميائي.يتكون الصدأ على مسمار الحديد دليل على التغير الك  (5)
     (.......................)                     يمكن رؤية مكونات المركب بعد تكوينه.(  6)

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيالسؤال الثاني: 
                                   .  ...................................................................................................  ماعداأتي تغير فيزيائي كا ما ي(  1)

   احتراق الورق. –    قص القماش.              -            
  انصهار الشمعة.  –     تقطيع الخضروات.        -            

                                   ............................  من أمثلة تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة(  2)
  تحول الماء إلى بخار.  –    تحول الماء إلى ثلج.      -            
  غليان الماء.  –   تحول الثلج إلى ماء.       -            

                                   .  ....................................................  أي المخاليط اآلتية ال يمكن رؤية مكوناتها.(  3)
  اللبن.  –  سلطة الفواكه.              -            
  كسرات.الم  –      سلطة الخضروات.      -            

                                   .  ..............................................................................................  من خصائص المركب(  4)
   ُيكون مادة جديدة. –  يمكن فصل مكوناته.       -            
   تحتفظ مواده بخصائصها. –       يمكن رؤية مكوناته.  -            

                                   .  ....................................................  ماعدازيائية يكل ما يأتي من الخصائص الف(  5)
  الصدأ.  –                    اللون.   -            
   الحجم. –      الشكل.                -            
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 : صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(الثالثالسؤال 
 )ب( )أ(

          التغير الفيزيائي (1)
    التغير الكيميائي (2)
 الصدأ (3)

 ينتج عن تفاعل الحديد مع األكسجين. – (   )
 تغير في شكل وحجم وحالة المادة.            - (   )
   ركيب المادة وينتج مادة جديدة.يغير في ت - (   )

 : اكتب المصطلح العلمي المناسبالرابعالسؤال 
 (.....................................)قشرة كيميائية حمراء تنتج عن تفاعل الحديد مع األكسجين. (1)
 (..................................................)              عملية تحول المادة إلى مادة  جديدة. (2)

 : أكمل الجملة التالية بكلمة مناسبةالخامسالسؤال 
 . .......................................................................  تحول الثلج إلى ماء تغير  (1)
 .ةيؤدي إلى تطوين مادة جديد  ............................................  التغير (2)
 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسادسالسؤال  
   لكميائية(ا – ) الفيزيائية.  ...........................................  صهار الشمعة من التغيراتنا  (1)
 (  ميائييك  - فيزيائي)  ................................................ هضم الطعام في المعدة تغير  (2)

 حدد نوع التغير الموجود في كل صورة: السابعالسؤال 
 تغير كيميائي( –) تغير فيزيائي                   

    
 
    

 انصهار الشمعة                            احتراق الخشب         
    (..........................................................          ) (..........................................................) 

  




